
 
_______________________________________________________________________ 

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė) 
_______________________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens arba fizinio asmens kodas) 
_______________________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas) 
_______________________________________________________________________________________ 

(ryšio numeris, el. pašto adresas) 
  

  
___________________________________________ 

(gavėjo* pavadinimas) 
___________________________________________ 

(adresas) 
___________________________________________ 

(ryšio numeris, el. pašto adresas) 
  

  
PRAŠYMAS PAKEISTI INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJĄ 

  
______________ Nr. __________ 

(data)                                  
  

1. Perleidėjo** pavadinimas:_____________________________________________________ 
  

2. Keičiamos interneto prieigos paslaugos aprašymas: 
________________________________________________________________________________ 

(paslaugos teikimo adresas, sutarties Nr. ir (ar) sutarties priedo Nr., kita informacija) 
_______________________________________________________________________________ 

  
3. Pageidaujama interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo data: _______________________ 
  
4. Šį prašymą pateikiantis asmuo yra perleidėjo abonentas, t. y. su perleidėju yra sudaręs interneto 

prieigos paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią jam yra teikiama (-os) interneto prieigos paslauga (-os), kurios (-
ių) teikėją prašoma pakeisti: 
  

TAIP     
  

NE   
  
5. Tuo atveju, jeigu šio prašymo 4 punkte buvo pažymėta „NE“: 
5.1. informacija apie perleidėjo abonentą, t. y. asmenį, su perleidėju sudariusį interneto prieigos paslaugų 

teikimo sutartį, pagal kurią jam yra teikiama (-os) interneto prieigos paslauga (-os), kurios (-ių) teikėją 
prašoma pakeisti: 
  
_______________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba 
_______________________________________________________________________________________ 

fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas) 
  

5.2. prie šio prašymo yra pridedamas šio prašymo 5.1 papunktyje nurodyto asmens sutikimas: 
5.2.1. leisti pakeisti interneto prieigos paslaugos teikėją, nurodytą šio prašymo 1 punkte; 
5.2.2. kad jo duomenys būtų perduoti šiame prašyme nurodytam gavėjui, interneto prieigos paslaugų 

keitimo tikslais. 
6. Esu supažindintas, kad: 
6.1. šis prašymas negali būti įvykdytas, jeigu: 
6.1.1. pateikti duomenys apie abonentą (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, 

pavardė, juridinio asmens arba fizinio asmens kodas) nesutampa su perleidėjo turimais duomenimis; 



6.1.2. jau vykdomas interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimas pagal ankščiau pateiktą prašymą; 
6.2. šio prašymo 3 punkte nurodyta pageidaujama interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo data po šio 

prašymo pateikimo gali būti keičiama tik šį prašymą pateikusio galutinio paslaugų gavėjo ir gavėjo bendru 
sutarimu, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki šio prašymo 3 punkte nurodytos pageidaujamos interneto 
prieigos paslaugų teikėjo keitimo datos; 

6.3. šis prašymas gali būti atsiimtas likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki šio prašymo 3 punkte 
nurodytos datos; 

6.4. įvykdžius interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimą, perleidėjo interneto prieigos paslaugų teikimas 
bus nutrauktas; 

6.5. interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo proceso metu interneto prieigos paslaugų teikimas negali 
būti nutrauktas ilgiau kaip vienai darbo dienai; 

6.6. interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimas neatleidžia nuo civilinės atsakomybės už su perleidėju 
sudarytos interneto prieigos paslaugų teikimo sutarties sąlygų pažeidimą. 

7. Sutinku, kad mano duomenys būtų perduoti perleidėjui interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo 
tikslais. 

8. Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga. 
  
PRIDEDAMA. Šio prašymo 5.1 papunktyje nurodyto asmens sutikimas leisti pakeisti interneto prieigos 

paslaugos teikėją, nurodytą šio prašymo 1 punkte, ir kad jo duomenys būtų perduoti šiame prašyme nurodytam 
gavėjui, interneto prieigos paslaugų keitimo tikslais, ______ l. 

  
________________________                      ______________   ______________________________  
(Juridinio asmens vadovo ar jo                                   (Parašas)                                              (Vardas ir pavardė) 
įgalioto asmens pareigos)*** 

_________________________ 
* Gavėjas – interneto prieigos paslaugų teikėjas, kurio teikiama interneto prieigos paslauga pageidauja naudotis kito interneto prieigos paslaugų 
teikėjo galutinis viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjas. 
** Perleidėjas – interneto prieigos paslaugos teikėjas, kurio galutinis viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjas pageidauja naudotis kito interneto 
prieigos paslaugų teikėjo teikiama interneto prieigos paslauga. 
*** Nurodoma, jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo. 
 


