
1 / 10 

RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR.______ 
_________(data)_________ 

Vilnius 
 
 
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Paslaugų teikėjas) atstovaujama /pareigos, vardas, 

pavardė/, veikiančio (-ios) pagal ...................................................................................., ir 
.................................................................................. (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama /pareigos, 
vardas, pavardė/, veikiančio (-ios) pagal .............................................................., (toliau – Šalys, Šalis) veikdami 
gera ir laisva tarpusavio suderinta valia, sudarė šią Ryšio paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis): 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Paslaugų gavėjui teikti sutartas ryšio paslaugas (toliau – 
Paslaugos), o Paslaugų gavėjas įsipareigoja mokėti šalių sutartą mokestį už suteiktas Paslaugas bei tinkamai 
vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. 

1.2. Teikiamų Paslaugų techniniai parametrai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus šios 
Sutarties 1 priede. 

1.3. Paslaugų įdiegimo, keitimo, nutraukimo užsakymo forma patvirtinama šios Sutarties 3 priedu. 
1.4. Paslaugų įdiegimo, keitimo, nutraukimo akto forma patvirtinama šios Sutarties 4 priedu. 

2. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMAI 

2.1. Mokestis už Paslaugų suteikimą pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų įdiegimo akte nurodytos 
datos. 

2.2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku mokėti Paslaugų teikėjui mokestį, kuris 
apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu 
Nr. 3-542-(E)  „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“ patvirtintais tarifais. 
Mokesčiai už konkrečias pagal šią sutartį teikiamas paslaugas nurodomi tų paslaugų įdiegimo, keitimo, 
nutraukimo akte, kurio forma pateikiama šios sutarties 4 priede. Sutarties galiojimo metu pasikeitus ar netekus 
galios šiame punkte numatytam Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymui, mokestis už Paslaugas 
apskaičiuojamas vadovaujantis šiame punkte numatytą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą 
keičiančiais teisės aktais. 

2.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Paslaugos tarifus bei mokesčius, jei paslaugos 
tarifų bei mokesčių pakeitimas yra sąlygotas valstybės institucijų sprendimų ar įpareigojimų arba pasikeitus 
teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuojamoms paslaugos teikimo sąnaudoms, naujai apskaičiuotas paslaugos 
sąnaudas suderinus su atsakinga valstybės institucija. 

2.4. Šalys susitaria, kad jei dėl Paslaugų teikėjo kaltės Paslaugos Paslaugų gavėjui nebuvo suteiktos 
ilgiau nei per šios Sutarties 1 priede numatytą maksimalų Paslaugų atkūrimo laikotarpį, Paslaugų teikėjas 
sumažina mokestį už Paslaugų teikimą atitinkamai nesuteiktų Paslaugų valandų skaičiui, kuris viršija šios 
Sutarties 1 priede numatytą maksimalų Paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpį. 

2.5. Ataskaitinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Paslaugas pradėjus teikti ne pirmąją 
kalendorinę šios Sutarties galiojimo mėnesio dieną, Paslaugų gavėjas moka šios Sutarties 2.2 punkte nurodytos 
kainos dalį, apskaičiuotą už kiekvieną likusią to mėnesio dieną. Paslaugos įjungimo ir išjungimo dienomis 
mokama visa dienos kaina už paslaugos teikimą. 

2.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja išrašyti ir išsiųsti Paslaugų gavėjui elektroniniu paštu PVM 
sąskaitą faktūrą (toliau – sąskaita) už Paslaugas, suteiktas per praėjusį ataskaitinį mėnesį, ne vėliau kaip iki kito 
mėnesio 7 (septintos) dienos. 

2.7. Jei per 5 (penkias) dienas nuo 2.6 punkte aptarto sąskaitos išsiuntimo termino pabaigos 
Paslaugų teikėjas negauna Paslaugų gavėjo pranešimo, kad jis negavo išsiųstos sąskaitos už suteiktas 
paslaugas, laikoma, kad išsiųsta sąskaita yra įteikta Paslaugų gavėjui ne vėliau kaip kitą dieną po paskutinės 
2.6 punkte apibrėžto sąskaitos išsiuntimo Paslaugų gavėjui termino dienos. 
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2.8. Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti mokestį į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą banke ne 
vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo datos. Paslaugų teikėjui pavėlavus 
pateikti sąskaitą Paslaugų gavėjui, pastarasis turi teisę apmokėti sąskaitą atitinkamu dienų skaičiumi vėliau. 
Paslaugų gavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo piniginę prievolę nuo mokestinio pavedimo įskaitymo į 
Paslaugų teikėjo banko sąskaitą momento. 

2.9. Už termino laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju praleidimą Paslaugų gavėjas įsipareigoja 
mokėti Paslaugų teikėjui 0,04 (keturių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo skolos sumos už kiekvieną 
praleistą termino laiku atsiskaityti dieną. Šalys susitaria, kad šias netesybas laiko minimaliais Paslaugų teikėjo 
patirtais nuostoliais už Paslaugų gavėjo termino atsiskaityti praleidimą. Netesybų sumokėjimas neatleidžia 
Paslaugų gavėjo nuo šios Sutarties įsipareigojimų vykdymo ir visiško nuostolių atlyginimo. 

2.10. Tais atvejais, kai Paslaugų gavėjo papildomai užsakomos paslaugos įdiegimui reikalinga atlikti 
tinklo pakeitimus, juos atlieka Paslaugų teikėjas, o tinklo pakeitimų išlaidas Paslaugų teikėjo reikalavimu per 30 
kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos padengia Paslaugų gavėjas. Konkrečių tinklo 
pakeitimų išlaidos nustatomos šalių sutarimu. 

2.11. Nepaisant to, kaip bus nurodyta Paslaugų gavėjo, visi Paslaugų gavėjo mokėjimai pagal šią 
Sutartį bus užskaitomi šia tvarka: Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui pirmiausia atlygina išlaidas, susijusias su 
Paslaugų teikėjo reikalavimu įvykdyti prievolę, vėliau – Paslaugų gavėjas sumoka netesybas, apskaičiuotas iki 
Paslaugų gavėjo mokėjimo gavimo dienos, vėliau – Paslaugų gavėjo mokėjimas skiriamas atsiskaitymui už 
pagrindinę prievolę.  

2.12. Paslaugų gavėjo permokėtas sumas Paslaugų teikėjas įskaitys kaip avansinį mokėjimą už 
Paslaugą, jei suėjus terminui atsiskaityti už Paslaugą, Paslaugų gavėjas neturi įsiskolinimo už paslaugas, 
priešingu atveju, Paslaugų gavėjo permokėtos sumos bus įskaitomos šios sutarties 2.11 punkte nurodyta 
tvarka. 

3. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:  
3.1.1. šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis užtikrinti Paslaugų teikimą; 
3.1.2. pašalinti Paslaugų teikimo trūkumus Paslaugų teikimo tinklo ribose įvykus avarijai ar kitiems 

Paslaugų teikimo sutrikimams per Sutarties 1 priede nurodytą maksimalų Paslaugos teikimo atkūrimo laiką, 
išskyrus atvejus, kai minėti trūkumai atsiranda dėl Paslaugų gavėjo kaltės ar nuo jo priklausančių aplinkybių; 

3.1.3. ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų informuoti Paslaugų gavėją apie Paslaugų teikėjo 
planinius tinklo darbus, kurie nelaikomi Paslaugų nesuteikimo laikotarpiu ir kurių maksimalus terminas 
numatytas šios Sutarties 1 priede; 

3.1.4. kaip įmanoma greičiau pranešti apie savo rekvizitų pasikeitimą. 
3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę: 
3.2.1. kontroliuoti teikiamų Paslaugų kokybę ir šiuo tikslu, suderinęs su Paslaugų gavėjo atstovais 

(įvardinti Sutarties 2 priede) netrukdomas patekti prie įrangos, nuo kurios priklauso paslaugos teikimo 
techniniai parametrai; 

3.2.2. pasitelkti trečiuosius asmenis visiems savo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti; šios teisės 
įgyvendinimas nelaikomas teisių ar įsipareigojimų perdavimu; 

3.2.3. keisti paslaugų tarifus, atsižvelgdamas į dalininko sprendimus;  
3.2.4. sustabdyti Paslaugų teikimą: 
3.2.4.1. Paslaugos gavėją įspėjus prieš 10 (dešimt) dienų, jei yra reikalinga atlikti Paslaugų teikėjo 

tinklo planinius darbus. Paslaugos sustabdymas dėl planinių darbų negali trukti ilgiau nei šios Sutarties 1 priede 
numatytas maksimalus planinių darbų laikas; 

3.2.4.2. nedelsiant, jei dėl Paslaugų teikimo gali būti padaroma žala Paslaugų teikėjo tinklui; 
3.2.4.3. Paslaugos gavėją įspėjus prieš 5 (penkias) darbo dienas, kai Paslaugų gavėjas nevykdo arba 

netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikimo sustabdymas 
vadovaujantis šiuo punktu, yra laikomas Paslaugų teikimo sustabdymu dėl Paslaugų gavėjo kaltės. Toks 
Paslaugų sustabdymas neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo pareigos įvykdyti savo pinigines prievoles Paslaugų 
gavėjui sumokėti už paslaugas iki įsipareigojimų termino pabaigos ir sumokėti Paslaugų teikėjui 61,36 Eur 
(šešiasdešimt vieno euro ir trisdešimt šešių euro centų) baudą už Paslaugų teikimo atnaujinimą. 
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4. PASLAUGŲ GAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

4.1. Paslaugų gavėjas įsipareigoja: 
4.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti už Paslaugų teikėjo suteiktas Paslaugas; 
4.1.2. pažeidus šviesolaidinę kabelinę liniją ar kitą Paslaugų teikėjo įrenginį dėl Paslaugų gavėjo kaltės 

ar neatsargumo, visiškai atlyginti su šviesolaidinių kabelinių linijų ar kitų Paslaugų teikėjo įrenginių gedimų 
šalinimu susijusius Paslaugų teikėjo tiesioginius nuostolius; 

4.1.3. pagal pateiktą sąskaitą atlyginti už gedimų šalinimą, kai gedimai įvyksta dėl Paslaugų gavėjo ar 
su juo susijusių asmenų kaltės ar dėl nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių; 

4.1.4. nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui apie žinomus šviesolaidinių kabelinių linijų ir kitų 
Paslaugų teikėjo įrenginių gedimus, galinčius turėti įtakos Paslaugų teikimui šios Sutarties 2 priede numatytu 
būdu; 

4.1.5. kaip įmanoma greičiau pranešti apie savo rekvizitų pasikeitimą; 
4.1.6. atlikti bet kokius šviesolaidinės kabelinės linijos ir kitų Paslaugų teikėjo įrenginių pakeitimus 

Paslaugų gavėjas gali, tik gavęs raštišką Paslaugų teikėjo sutikimą. Kompensacijos dydį už Paslaugų teikėjo 
įrenginių pagerinimą ir/ar pakeitimą ir jos atlyginimo tvarką šalys nustato atskiru susitarimu; 

4.1.7. Paslaugų teikėjui sustabdžius Paslaugų teikimą šios Sutarties 3.2.4.3 punkte nustatyta tvarka, 
atlyginti Paslaugų teikėjui pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą Paslaugų teikimo sustabdymo ir Paslaugų 
teikimo atnaujinimo tiesiogines išlaidas; 

4.1.8. sudaromose elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyse informuoti galutinius paslaugų 
gavėjus, kad neteisėta yra ta veikla, kuri gali turėti įtakos elektroninių virusų platinimui, taip pat nulemti 
kompiuterinius įsilaužimus ar bandymus įsilaužti į Paslaugų teikėjo ar bet kurios trečiosios šalies elektronines 
duomenų bazes, kompiuterius, programinę įrangą ar kompiuterių tinklus. 

4.2. Paslaugų gavėjas turi teisę: 
4.2.1. gauti šios Sutarties 1.1 punkte numatytas Paslaugas; 
4.2.2. pranešti apie Paslaugų teikėjo Paslaugų nesuteikimą arba netinkamą teikimą šioje Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis. 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

5.1. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už Paslaugų teikimą Sutartyje numatytomis sąlygomis iki 
Paslaugų teikėjo tinklo galinio taško ir užtikrina Paslaugos kokybę, jos aptarnavimą. Paslaugų teikėjas nėra 
atsakingas už Paslaugų teikimo kokybę ar gedimus, esančius už Paslaugų teikėjo tinklo ribų. 

5.2. Paslaugų teikėjas neatsako už duomenų perdavimo tinklu teikiamų Paslaugų kokybę ar už 
Paslaugos teikimo nutraukimą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, arba jei Paslaugų teikėjo ir Paslaugų 
gavėjo tinklai buvo nesuderinami, arba jei Paslaugų gavėjas nesilaikė Paslaugų teikėjo keliamų reikalavimų 
Paslaugų gavėjo tinklui. 

5.3. Šalys susitaria, kad Sutarties pažeidimo atveju, viena kitai atlygina tik tiesioginius nuostolius.  
5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų gavėjo nuostolius, patirtus dėl šviesolaidinių kabelinių 

linijų ir kitų Paslaugų teikėjo įrenginių sugadinimo ar praradimo, jei jie atsirado dėl trečiųjų asmenų tyčios ar 
neatsargumo. 

5.5. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už Paslaugų teikėjo šviesolaidinių kabelinių linijų ar kitų 
įrenginių sugadinimą ar bet kokį įrenginių vertės sumažėjimą, jei tai įvyko dėl Paslaugų gavėjo ar trečiųjų 
asmenų, kuriems Paslaugų teikėjo infrastruktūra Paslaugų gavėjas teikia ryšio paslaugas,  tyčios ar 
neatsargumo. 

5.6. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų kokybę tiek, kiek šie kokybės faktoriai priklauso nuo 
Paslaugų gavėjo įrangos. Paslaugų teikėjas neatsako už paslaugų teikimo sutrikimus, įvykusius ne dėl jo kaltės. 

5.7. Paslaugų teikėjas už pagal šią Sutartį teikiamų Paslaugų teikimą atsako tik Paslaugų gavėjui ir 
nėra tiesiogiai atsakingas Paslaugų gavėjo klientams.  

5.8. Paslaugų gavėjas visiškai atsako už savo klientų veiksmus naudojantis Paslaugų gavėjo 
Paslaugomis, kurios teikiamos panaudojant Paslaugas, teikiamas pagal šią Sutartį. 

5.9. Paslaugų teikėjas nekontroliuoja ir neturi įtakos informacijos, perduodamos naudojantis šioje 
Sutartyje nustatytomis teikiamomis Paslaugomis, turiniui, ir todėl nėra atsakingas už informacijos turinį. 

5.10. Šalys prisiima visą galinčią kilti riziką, atsirandančią dėl įsipareigojimų, numatytų šios sutarties 
3.1.4 ir 4.1.5 punktuose, nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. 
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5.11. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis 
neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu bei kontroliuoti, ir negalėjo 
užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties 
įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į 
tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie šiame 
punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui per 5 (penkias) kalendorines dienas, 
kai ji sužinojo ar turėjo sužinoti apie šią aplinkybę.  

5.12. Jei Paslaugų gavėjas pradeda naudotis Paslauga anksčiau nei abiejų šalių pasirašytame 
Paslaugos įdiegimo akte nurodyta paslaugos įdiegimo data, Paslaugų gavėjas moka Paslaugų teikėjui 2.896,20 
Eur (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų ir dvidešimt euro centų) baudą. 

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir yra neterminuota. Paslaugų gavėjas įsipareigoja 
naudotis pagal konkrečius Paslaugų užsakymus teikiamomis Paslaugų teikėjo Paslaugomis ne trumpiau nei 1 
(vienus) metus nuo Paslaugos teikimo pradžios. Tuo atveju, jei pagal šią Sutartį nėra teikiamos paslaugos (nėra 
galiojančių užsakymų) ilgiau kaip 5 (penkerius) metus, Sutarties galiojimas nutrūksta. 

6.2. Prieš terminą ši Sutartis gali būti nutraukiama: 
6.2.1. abiejų Šalių susitarimu; 
6.2.2. vienos iš Šalių iniciatyva, kai kitą Šalis Sutartį pažeidžia iš esmės; 
6.2.3. kitais teisės aktų numatytais atvejais. 
6.3. Nutraukęs šią Sutartį arba atsisakęs konkrečios Paslaugos anksčiau įsipareigojimo naudotis 

paslauga termino pabaigos, Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui visus mokesčius, likusius 
iki šio termino pabaigos. Šiame punkte nurodyti mokesčiai laikomi Paslaugų teikėjo būtinomis išlaidomis ar 
nuostoliais, susijusiais su šios Sutarties nutraukimu ar Paslaugos atsisakymu (laikoma, kad bet koks įmanomas 
sutaupymas išskaičiuotas). 

6.4. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies ar visiškai negaliojanti, tai toji 
nuostata nedaro negaliojančių kitų Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi 
sudaryta ir neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Šalys susitaria, iškilus minėtai problemai, 
kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, 
teisiškai veiksmingomis, nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį teisinį 
efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri negalioja. 

6.5. Atsakomybės, konfidencialumo ir ginčų sprendimo įsipareigojimai, taip pat įsipareigojimai, 
susiję su mokėjimais išlieka galioti po šios Sutarties nutraukimo ar šios Sutarties termino pasibaigimo. 

6.6. Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu Šalių pasirašytu, ir antspaudu patvirtintu susitarimu. 

7. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

7.1. Konfidencialia informacija laikoma visa informacija, kuriai ją perduodanti Šalis suteikė 
konfidencialumo žymą. 

7.2. Konfidencialią informaciją gavusi Šalis privalo ją naudoti tik vykdydama Sutartį ir užtikrinti, kad 
gauta konfidenciali informacija nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. 

7.3. Vienai Šaliai pageidaujant, Šalys pasirašo atskirą rašytinį susitarimą dėl konfidencialios 
informacijos neplatinimo. 

7.4. Konfidenciali informacija negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą 
informaciją perdavusios Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui 
ginčo tarp Šalių, susijusio su Sutartimi, valstybės ir/ar savivaldos organams (teisės aktų nurodytais atvejais). 

7.5. Jei viena iš Šalių atskleidžia konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims, tai ji privalo 
sumokėti kitai Šaliai 1.448,10 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir dešimt euro 
centų) baudą, kuri bus laikoma minimaliais Šalių nuostoliais. 
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8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8.1. Šis dokumentas atspindi visaapimantį susitarimą ir Šalių tarpusavio supratimą dėl išdėstyto 
dalyko ir apjungia visus ankstesnius susitarimus ar diskusijas tarp Šalių šioje Sutartyje aptartais klausimais. 

8.2. Sutartis yra sudaryta ir aiškintina pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šios Sutarties skirsnių 
(dalių) pavadinimai yra sąlyginiai ir šiai Sutarčiai aiškinti teisinės reikšmės neturi. 

8.3. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba. 
Kiekviena Šalis gauna po vieną šios Sutarties egzempliorių.  

8.4. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir 
sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalys pasirašo Sutartį 
kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties sudarymo tikslus. 

8.5. Šalys įsipareigoja iki Paslaugų teikimo pradžios dienos paskirti kontaktinius asmenis, kurie 
tiesiogiai tarpusavyje bendradarbiaus dėl Paslaugų teikimo ir šios Sutarties 2 priede bus nurodyti kaip 
kontaktiniai asmenys. 

8.6. Sutartį sudaro pagrindinis Sutarties tekstas ir šie priedai: 
8.6.1. 1 priedas „Paslaugos teikimo techniniai parametrai“; 
8.6.2. 2 priedas „Kontaktinių asmenų sąrašas“; 
8.6.3. 3 priedas „Paslaugų įdiegimo, keitimo, nutraukimo užsakymo forma“; 
8.6.4. 4 priedas „Paslaugų įdiegimo, nutraukimo akto forma“. 

9. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI 

Paslaugų teikėjas: Paslaugų gavėjas: 
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“   
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius 
Įmonės kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT100003752713 
A/s Nr. LT68 7044 0600 0523 9493 
AB SEB bankas; banko kodas 70440 
Tel. (8 5) 243 0882; faks. (8 5) 260 4404  
El. paštas info@placiajuostis.lt  
 

 

/pareigos/ /pareigos/ 
/vardas, pavardė/ /vardas, pavardė/ 
________________________________________ ____________________________________ 
 (A.V.)  (A.V.) 
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RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES Nr.______ 
1 priedas. PASLAUGOS TEIKIMO TECHNINIAI PARAMETRAI 

_________(data)_________ 
Vilnius 

 
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama /pareigos, vardas, 
pavardė/, 
ir  
.................................................................... (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama /pareigos, vardas, 
pavardė/,  
atsižvelgdami į ____(data)____ Ryšio paslaugų teikimo sutarties Nr. _____ nuostatas, susitarė, kad teikiamų 
Paslaugų parametrai yra šie: 

 
I. Techniniai parametrai duomenų perdavimo iki 300 Mbps sparta paslaugai: 
 

Nr. Parametras Reikšmė 

1. Duomenų perdavimo sparta Iki 300 Mb/s 

2. Gaišties laikas Vidutiniškai 10 ms viena kryptimi 

3. Prarasti paketai Ne daugiau 0,1% 

4. Prieigos technologija Ethernet 

5. Prieigos prievadas 10/100 Fast Ethernet (RJ45), 100 Base FX 

6. Paketo dydis Iki 1600 

7. Darbo režimai Prieigos prievadas automatiškai nustato susijungimo greitį ir 
Half/Full-Duplex darbo režimą 

8. Paslaugos pateikiamumas 98 % 

9. Reakcijos į gedimus laikas 1 val. 

10. Maksimalus paslaugos teikimo 
atkūrimo laikotarpis 

12 val.                                          

11. Planinių tinklo darbų trukmė Iki 6 val. per mėnesį 
 

II. Techniniai parametrai duomenų perdavimo 1 Gbps sparta paslaugai: 
 

Nr. Parametras Reikšmė 

1. Duomenų perdavimo sparta 1000Mb/s arba iki 3000 Mb/s* 

2. Gaišties laikas Vidutiniškai 10 ms viena kryptimi 

3. Prarasti paketai Ne daugiau 0,1% 

4. Prieigos technologija Ethernet 

5. Prieigos prievadas 1000 Gigabit Ethernet (RJ45), 1000 Base X 

6. Paketo dydis Iki 1600 

7. Darbo režimai Prieigos prievadas automatiškai nustato susijungimo greitį ir 
Half/Full-Duplex darbo režimą 

8. Paslaugos pateikiamumas 98 % 

9. Reakcijos į gedimus laikas 1 val. 
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10. Maksimalus paslaugos teikimo 
atkūrimo laikotarpis 

12 val.                                          

11. Planinių tinklo darbų trukmė Iki 6 val. per mėnesį 
* klientui užsakius 1 Gb/s paslaugą į kaimiškąją vietovę ir esant techninėms galimybėms. 
 
III. Techniniai parametrai ryšio paslaugai šviesolaidinio kabelio skaidulomis: 
 
Nr. Parametras Reikšmė 

1. Paslauga Ryšio paslauga šviesolaidinio kabelio skaidulomis 

2. Paslaugos apibrėžimas Ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis tarp 
RAIN tinklo ODF panelių jungčių ar movų 

3. Paslaugos pateikiamumas  Ne mažiau 99,9 % 

4. Šviesolaidinio kabelio tipas Vienmodis 

5. Šviesolaidinio kabelio 
parametrai 

ITU G.652 D 

6. Šviesolaidinių skaidulų skaičius 1 / 2 vnt. 

7. Prieigos jungtys ODF panelėse Vienmodės SC (Duplex), tenkina 2nd Edition ISO 11801 OS1 
standarto keliamus reikalavimus, atitinka IEC 874-14 

8. Šviesolaidinių jungčių šlifavimo 
tipas 

UPC (Ultra Physical Contact) 

9. Slopinimas (angl. insertion loss): 

9.1. Kabelyje <= 0,4 dB/km (kai bangos ilgis 1310 nm – 1625 nm); 
<= 0,25 dB/km (kai bangos ilgis 1550 nm) 

9.2. ODF panelės jungtyse Ne daugiau 0,5 dB 

9.3. Skaidulų suvirinimo vietose 0,1 dB, matuojant iš dviejų pusių 

10. Atspindys (angl. return loss): 

10.1. ODF panelės jungtyse Ne mažiau 50 dB 

11 Reakcijos į gedimus laikas 1 val. 
12 Maksimalus paslaugos teikimo 

atkūrimo laikotarpis 
10 val.                                          

13 Planinių tinklo darbų trukmė Iki 6 val. per mėnesį 
 
 
Paslaugų teikėjas: Paslaugų gavėjas: 
VšĮ „Plačiajuostis internetas“  (Įmonės kortelė: Įmonės pavadinimas) 
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius 
Įmonės kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT100003752713 
A/s Nr. LT68 7044 0600 0523 9493 
AB SEB bankas; banko kodas 70440 
Tel. (8 5) 243 0882; faks. (8 5) 260 4404  
El. paštas info@placiajuostis.lt  

 

 

/pareigos/ /pareigos/ 
/vardas, pavardė/ /vardas, pavardė/ 

________________________________________ ____________________________________ 
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 (A.V.)  (A.V.) 
 

RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES Nr.______  
2 priedas. KONTAKTINIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS, PRANEŠIMŲ SIUNTIMO TAISYKLĖS 

_________(data)_________ 
Vilnius 

 
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama /pareigos, vardas, 
pavardė/, 
ir  
.................................................................... (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama /pareigos, vardas, 
pavardė/,  
atsižvelgdami į ____(data)____ Ryšio paslaugų teikimo sutarties Nr. _____ nuostatas, susitarė, kad kiekvienos 
iš Šalių kontaktiniai asmenys yra šie: 

 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ Langas Įmonės informacija, laukas Įmonės 
pavadinimas 

VšĮ „Plačiajuostis inetrnetas“ valdymo centras 
E. paštas: valdymas@placiajuostis.lt 
Tel. Nr.: (8 5) 243 0881 

 

Tinklo valdymo vadovė 
Jolanta Kavaliūnaitė 
E. paštas: j.kavaliunaite@placiajuostis.lt 
Tel. Nr. (8 5) 243 0881, mob. Nr.: 8 618 80356 

 

Vyriausioji specialistė 
Eglė Misienė 
E. paštas: e.misiene@placiajuostis.lt 
Tel. Nr.: (8 5) 243 0882, mob. Nr.: 8 698 83924 

El. paštas PVM sąskaitoms faktūroms teikti: 
 

 
Visi pagal šią Sutartį siunčiami pranešimai ir kita informacija turi būti parašyti lietuvių kalba ir pripažįstami 
tinkamai įteiktais, jei adresuoti žemiau nurodytu Šalies, kuriai toks pranešimas ar informacija yra siunčiami, 
adresu arba kitu adresu, kurį viena Šalis gali nurodyti raštišku pranešimu kitai Šaliai. 
 
Pranešimai ir kita informacija yra laikoma tinkamai perduota: 

 tą pačią dieną, kai įteikiami asmeniškai, 
 faktinio gavimo dieną, kai siunčiami registruotu paštu iš anksto apmokant pašto išlaidas (raštu 

patvirtinant gavimą) arba  
 kitą darbo dieną po to, kai jie nusiunčiami faksu ir (ar) elektroniniu paštu. 

 
Paslaugų teikėjas: Paslaugų gavėjas: 
VšĮ „Plačiajuostis internetas“   
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius 
Įmonės kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT100003752713 
A/s Nr. LT68 7044 0600 0523 9493 
AB SEB bankas; banko kodas 70440 
Tel. (8 5) 243 0882; faks. (8 5) 260 4404  
El. paštas info@placiajuostis.lt  

 

 

/pareigos/ /pareigos/ 
/vardas, pavardė/ /vardas, pavardė/ 

________________________________________ ____________________________________ 
 (A.V.)  (A.V.) 
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RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES Nr.______ 
3 priedas. PASLAUGOS ĮDIEGIMO / KEITIMO / NUTRAUKIMO UŽSAKYMAS Nr. ____________ 

_________(data)_________ 
Vilnius 

 

Eil. 
Nr. 

Pradinis taškas Tarpinis taškas* Galinis taškas 
Paslauga 

Pageidaugama 
paslaugos teikimo 

pradžios data Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas 

Įstaigos 
pavadinimas 

Įstaigos 
adresas 

Gyvenamosios 
vietovės 

pavadinimas 

Įstaigos 
pavadinimas 

Įstaigos 
adresas 

Gyvenamosio
s vietovės 

pavadinimas 

Įstaigos 
pavadinimas 

Įstaigos 
adresas 

1.            
            
            

* Jei reikalinga. 
 
Apie paslaugų konkrečiuose taškuose teikimo nutraukimą privaloma informuoti likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki planuojamo nutraukimo dienos. 
 
 
 
 
Paslaugų gavėjas: 
 
 
 
 
__________________________________ 
 (A.V.) 
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RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES Nr.______   
4 priedas. PASLAUGOS ĮDIEGIMO / KEITIMO / NUTRAUKIMO AKTAS Nr. ____________ 

_________(data)_________ 
Vilnius 

 

 Eil. 
Nr. 

Pradinis taškas Tarpinis taškas* Galinis taškas 

Paslauga Linijos 
ilgis (km) 

Paslaugos 
mėnesinis 
mokestis  

(… be PVM) 

Paslaugos 
įrengimo 
mokestis 

(… be PVM) 
Gyvenamosios 

vietovės 
pavadinimas 

Įstaigos 
pavadinimas 

Įstaigos 
adresas 

Gyvenamosi
os vietovės 

pavadinimas 
Įstaigos 

pavadinimas 
Įstaigos 
adresas 

Gyvenamosi
os vietovės 

pavadinimas 
Įstaigos 

pavadinimas 
Įstaigos 
adresas 

              
              
              

Viso:   
 
* Jei reikalinga. 
 

Paslaugų teikėjas: Paslaugų gavėjas: 
VšĮ „Plačiajuostis internetas“   
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius 
Įmonės kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT100003752713 
A/s Nr. LT68 7044 0600 0523 9493 
AB SEB bankas; banko kodas 70440 
Tel. (8 5) 243 0882; faks. (8 5) 260 4404  
El. paštas info@placiajuostis.lt  

 

 

/pareigos/ /pareigos/ 
/vardas, pavardė/ /vardas, pavardė/ 

________________________________________ ____________________________________ 
 (A.V.)  (A.V.) 
 
 


