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KAS YRA TEO?
TEO LT, AB įmonių grupė yra didžiausia integruotų 
telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų teikėja Lietuvoje. 

TEO turi didžiausias fiksuotojo telefono ryšio, interneto, duomenų 
perdavimo ir skirtųjų linijų rinkų dalis. Be to, įmonė yra 
internetinės ir skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų 
lyderė šalyje. TEO antrinė įmonė „Lintel“ turi didžiausią 
informacijos paslaugų telefonu rinkos dalį Lietuvoje, o antrinė 
įmonė „Baltic Data Center“ yra duomenų centrų verslo lyderė 
Baltijos šalyse.

TEO įmonių grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių 
telekomunikacijų bendrovės „TeliaSonera AB“ įmonių grupės dalis.

TEO LT, AB akcijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje 
„NASDAQ OMX Vilnius“ (simbolis – TEO1L), o akcijų pagrindu 
išleistais Tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono 
vertybinių popierių biržoje (simbolis – TEOL).

TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Ryšių reguliavimo 
tarnybos (RRT) yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi 
14-oje rinkų. TEO ir UAB „Omnitel“ įmonės yra laikomos susijusiais 
asmenimis, nes priklauso „TeliaSonera AB“ įmonių grupei, todėl 
TEO yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi ir skambučių 
užbaigimo rinkoje UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle.
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GENERALINIO 
DIREKTORIAUS ŽODIS
Gerbiami TEO akcininkai,

kaip TEO vadovui penktą kartą man tenka 
garbė pristatyti Jums metinę įmonės veiklos 
ataskaitą ir pirmą kartą tai tenka atlikti 
tokiame prieštaringame ekonominiame 
kontekste, kokį šiandien matome aplink. 
Nuosmukio ciklas, į kurį įėjo pasaulio 
ekonomika, neišvengiamai daro įtaką 
visoms Lietuvos ūkio sritims, taip pat 
telekomunikacijų sektoriui.

Nepaisant pernai sparčiai blogėjusios verslo 
aplinkos, TEO 2008 metų veiklos rezultatai 
yra labai geri. Finansiniai rezultatai yra 
geresni nei buvo planuota, nors pajamoms 
ir darė neigiamos įtakos tai, kad tarptinklinio 
sujungimo paslaugų rinka tapo labiau 
reguliuojama, didėjo infliacija ir brango 
energetiniai ištekliai. Praeitais metais 
rekordiškai padaugėjo skaitmeninės 
antžeminės ir interaktyviosios televizijos 
paslaugų klientų, be to, sėkmingai išlaikyta 
interneto ir duomenų perdavimo paslaugų 
rinkos dalis, kur, nepaisant griežto 
reguliavimo ir įtemptos konkurencinės 
situacijos, liekame tvirtais rinkos lyderiais.

Tai, ką mums pernai pavyko pasiekti, – ne 
vienerių metų darbo rezultatas. Ekonominį 
nuosmukį prognozavome ir jam ruošėmės 
pastaruosius kelerius metus: efektyvinome 

savo veiklą, stiprinome pozicijas rinkoje 
plėsdami paslaugų skaičių ir tuo pačiu 
diversifikuodami pajamas. Praėjusiais metais 
mums taip pat pavyko protingai suvaldyti 
sąnaudas ir išlaikyti vieną aukščiausių 
EBITDA maržų tarp Europos 
telekomunikacijų operatorių. Bendrovė šiuo 
metu yra stipri finansiškai, veikia tik savomis, 
ne skolintomis lėšomis, ir todėl yra 
atsparesnė pakitusiai situacijai finansų 
rinkoje nei daugelis kitų rinkos dalyvių. 

Už viso, kas pasiekta, stovi 3 tūkstančiai  
TEO įmonių grupės darbuotojų. Jų 
profesionalumas, susiklausymas, 
entuziazmas ir labai dažnai – pasiaukojantis 
darbas dieną ir naktį. Jūsų, investuotojų, 
akivaizdoje turėčiau visiems TEO 
darbuotojams dar kartą tarti – širdingai ačiū! 

Kokios strategijos Bendrovės administracija 
laikysis 2009 metais? Šiemet planuojame 
išlaikyti Bendrovės praėjusų metų pajamų 
lygį ir siekti maksimalaus pelningumo. Ypač 
daug tikimės iš jau kelerius metus aktyviai 
plečiamo Bendrovės šviesolaidinio 
interneto prieigos tinklo ir skaitmeninės 
televizijos paslaugų. Iš esmės esame baigę 
skaitmeninės antžeminės televizijos 
transliavimo tinklo plėtrą, kuris šiuo metu 
dengia praktiškai visą Lietuvos teritoriją. Šių 
paslaugų klientų skaičius kol kas auga labai 
sparčiai. Skaičiuojant bendrai abiejų 
televizijos paslaugų – „Interaktyvioji GALA“ ir 
„Skaitmeninė GALA“ – vartotojų skaičius 
artėja prie 100 tūkstančių.

Bendrovės paslaugų augimui neišvengiamai 
darys įtakos dabartinė rinkos ir ekonominė 
situacija bei didėjantis telekomunikacijų 
sektoriaus reguliavimas. Atsižvelgdami į tai 
ir siekdami išlaikyti aukštą Bendrovės 
pelningumą, tęsime kompleksinį veiklos 
sąnaudų, pirmiausia nesusijusių su darbo 
užmokesčiu, mažinimą ir sieksime užtikrinti 
aukštą paslaugų kokybę. Tikiuosi, kad tai 
mums leis lanksčiau prisitaikyti prie 
lėtėjančios ekonomikos sąlygų. 

Esama daugybės vadybos receptų, 
instrumentų ir būdų, kaip veikti ekonomikos 
sulėtėjimo epochoje, dalį jų jau naudojame, 
dalis dar laukia savo laiko. Tačiau vargu ar 
egzistuoja geresnis receptas įmonės sėkmei 
krizės metu užtikrinti negu tas, kurį taikome 
jau daugelį metų – tai nuolatinis 
investuotojų, klientų ir įmonės darbuotojų 
interesų optimalaus derinio ieškojimas. 
Nuolatinės pastangos ir nuolatinė kūryba, 
kurioje vienodomis dalimis mes visi 
turėtume dalyvauti savo profesionalumu, 
išmintimi, atsakomybe ir geranoriškumu.

Šiemet mums ypač svarbu veikti išvien ir 
kartu su Jumis priimti teisingus sprendimus, 
kurie leistų įmonei toliau eiti plėtros ir 
pelningos veiklos keliu.

Arūnas Šikšta,

TEO LT, AB generalinis direktorius
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TEO LT, AB
(Balso, interneto, duomenų perdavimo, IT, televizijos ir tinklo paslaugos;  
interneto portalas www.zebra.lt)

100%
UAB „Lintel“
Informacijos, telefoninės rinkodaros, nuotolinio klientų 
aptarnavimo paslaugos

100% UAB „Baltic Data Center“
Duomenų centrų ir informacinių sistemų valdymo paslaugos

100% UAB „Kompetencijos ugdymo centras“
Mokymo ir konsultavimo paslaugos

100% UAB „Verslo investicijos“
Investicinis projektas

100% VšĮ „TEO sportas“
TEO moterų krepšinio komanda

TEO įmonių grupės struktūra 2008 m. gruodžio 31 dieną. 

TEO ĮMONIŲ GRUPĖ
2008 m. sausį TEO įsigijo 100 proc.  
UAB „Nacionalinė skaitmeninė 
televizija“ akcijų. Įmonė turėjo dvi 
licencijas, suteikiančias teisę retransliuoti 
televizijos kanalus skaitmeninės 
antžeminės televizijos (DVB-T) tinklais, ir 
nuo 2008 m. kovo pradėjo teikti 
skaitmeninės antžeminės televizijos 
paslaugą „Skaitmeninė GALA“.

Rugpjūtį „Nacionalinė skaitmeninė 
televizija“ pakeitė savo teisinę formą iš 
uždarosios akcinės bendrovės į akcinę 
bendrovę ir tapo AB „Nacionalinė 
skaitmeninė televizija“, o 2008 m. gruodžio 
31 d., po reorganizacijos proceso, AB 
„Nacionalinė skaitmeninė televizija“ buvo 
prijungta prie TEO LT, AB ir baigė savo 
veiklą kaip juridinis asmuo.

2008 m. gruodžio 31 d. TEO pardavė 100 
proc. antrinės įmonės UAB „Voicecom“, 
kuri turi leidimą naudoti NMT-450 
standarto judriojo analoginio korinio radijo 
ryšio nacionalinį tinklą, akcijų.

2008 m. gruodžio 23 d. TEO įsigijo 100 
proc. naujos, veiklos nevykdančios įmonės 
UAB „Verslo investicijos“ akcijų. Įmonė 
„Verslo investicijos“ įsigyta trumpalaikiam 
investiciniam projektui įgyvendinti.
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2008 m. 2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m.

Pajamos (mln. Lt) 826 793 735 730 721
EBITDA (mln. Lt) 349 352 352 354 336
EBITDA marža (%) 42,2 44,4 47,9 48,5 46,6
Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio (mln. Lt) 190 196 162 109 41
Laikotarpio pelnas (mln. Lt) 160 163 131 84 34
Pelnas vienai akcijai (litais) 0,21 0,21 0,17 0,11 0,04
Išmokėti dividendai vienai akcijai (litais) 0,23* 0,25 0,26 0,16 0,13

VIZIJA
Tavo geriausias partneris 
bendraujant su nuolat 
kintančiu pasauliu. 
Pasitelkdami moderniausias 
technologijas, suteikiame savo 
klientams galimybę pasiekti 
žmones, žinias ir pramogas.

MISIJA
Kurti vertę akcininkams ir 
klientams, teikiant 
profesionalias ir kokybiškas 
telekomunikacijų, TV ir IT 
paslaugas.

VERTYBĖS
ATVIRUMAS
Mes atvirai bendraujame ir esame atviri naujovėms ir pokyčiams.

ATSAKINGUMAS
Santykius su klientais, bendradarbiais ir visuomene grindžiame 
atsakingumo principu ir laikomės duoto žodžio.

VEIKLUMAS
Suvokiame verslo aplinką ir kuriame vertę vartotojams ir akcininkams.

BENDRADARBIAVIMAS
Su klientais ir kolegomis esame pagarbūs ir geranoriški.

*Bendrovės valdyba pasiūlė eiliniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2009 m. balandžio 28 d., priimti sprendimą mokėti 0,23 lito 2008 m. dividendų.

PAGRINDINIAI FINANSŲ RODIKLIAI

TEO VERSLO FILOSOFIJA
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SVARBŪS 2008 M. ĮVYKIAI 
Sausio 3 d. TEO įsigijo 100 proc. UAB „Nacionalinė skaitmeninė 
televizija“ akcijų.

Kovą startavo skaitmeninės antžeminės televizijos paslauga 
„Skaitmeninė GALA“.

Nuo balandžio 28 d. atsistatydino valdybos narys Gert Tiivas.

Balandžio 29 d. eilinis visuotinis TEO akcininkų susirinkimas 
nusprendė mokėti 0,25 lito 2007 m. dividendų vienai akcijai ir 
Bendrovės audito įmone dvejiems metams išrinko UAB 
„PricewaterhouseCoopers“.

Balandį antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“ pripažinta viena 
geriausių IT paslaugų teikėjų Europoje.

Gegužę „Gerbiamiausių Lietuvos įmonių apdovanojimuose“ 
Bendrovė buvo pripažinta efektyviausiai valdoma įmone, o, remiantis 
visuomenės nuomonės tyrimo rezultatais, – gerbiamiausia bendrove.

Birželį „Baltic Corporate Excellence Awards“ rinkimuose Bendrovė 
pripažinta sėkmingiausia biržoje listinguojama Lietuvos bendrove.

Liepos 15 d. neeilinis visuotinis TEO akcininkų susirinkimas pritarė 
antrinės įmonės „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ prijungimo prie 
TEO reorganizavimo sąlygų rengimui ir į Bendrovės valdybą išrinko 
Justą Pipinį.

Nuo rugpjūčio 1 d. Bendrovė 40 proc. sumažino tinklų sujungimo 
paslaugų mokesčius Lietuvos operatoriams, kurių klientai skambina  
į TEO tinklą, o TEO klientams sumažino skambučių į kitų Lietuvos 
fiksuotojo ryšio operatorių tinklus kainas.

Rugpjūtį TEO oficialiai pristatė unikalią mobilią paslaugų 
demonstravimo ekspoziciją – TEOBUSĄ.

Rugpjūčio 25 d. antrinė įmonė „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ 
pakeitė savo teisinę formą iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę 
bendrovę.

Rugsėjį „Baltic Data Center“ atidarė pirmąjį Lietuvoje požeminį 
duomenų centrą.

Spalio 15 d. TEO LT, AB ir AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ 
valdybos patvirtino įmonių reorganizavimo sąlygas.

Spalį tarptautinis žurnalas, skirtas ryšių su investuotojais 
specialistams, „IR Magazine“ geriausiai ryšius su investuotojais 
palaikančia bendrove Lietuvoje pripažino TEO LT, AB.

Lapkričio 25 d. neeilinis visuotinis TEO akcininkų susirinkimas pritarė 
AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ prijungimui prie TEO LT, AB ir 
patvirtino naujus TEO LT, AB įstatus.

Gruodžio 3 d. „OMX Baltic Market Awards“ rinkimuose TEO 
pripažinta skaidriausiai ir geriausiai informaciją rinkai teikiančia 
bendrove Lietuvoje.

Gruodžio 4 d. atsistatydino valdybos narys Justas Pipinis.

Gruodžio 19 d. Bendrovė pasirašė sutartį dėl 100 proc. antrinės 
įmonės UAB „Voicecom“ akcijų pardavimo.

Gruodžio 23 d. TEO įsigijo 100 proc. naujai įsteigtos ir veiklos 
nevykdančios UAB „Verslo investicijos“ akcijų.

Gruodžio 31 d. AB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“ prijungta prie 
TEO LT, AB ir baigtas įmonių reorganizavimas.

TEOBUSAS Vilniaus Rotušės aikštėje
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LIETUVOS ELEKTRONINIŲ 
RYŠIŲ RINKA

2008 m. Lietuvos elektroninių ryšių rinkos 
pajamos ir toliau augo. Susumavus 2008 m. 
duomenis, kuriuos kiekvieną ketvirtį skelbia 
Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), bendros 
rinkos pajamos, palyginti su tuo pačiu  
2007 m. laikotarpiu, padidėjo 5,1 proc. ir 
sudarė 3,1 mlrd. litų. Elektroninių ryšių rinką 

2008 m. Lietuvos elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūra (mln. Lt)

Judriojo telefono ryšio paslaugos 1363,31
Tinklų sujungimo paslaugos 730,31
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos 399,70
Interneto prieigos paslaugos 384,07
Kabelinės ir mikrobangės daugiakanalės televizijos paslaugos 89,48
Duomenų perdavimo paslaugos 72,96
Skirtųjų linijų paslaugos 38,46
Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugos 28,27
Fizinių šviesolaidinių linijų skaidulų teikimo paslaugos 16,80
Laidinio radijo paslaugos 1,43
Iš viso: 3124,79

Rinkos pajamų pokytis 2007-2008 m. (proc.)

  - 1,7

        8,4

  -3,2

                  22,7

                    24,8

                        31,2

               44,3

          11,8

          142,2

  -8,9

Judriojo telefono ryšio paslaugos

Tinklų sujungimo paslaugos

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

Interneto prieigos paslaugos

Kabelinės ir mikrobangės daugiakanalės televizijos paslaugos

Duomenų perdavimo paslaugos

Skirtųjų linijų paslaugos

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugos

Fizinių šviesolaidinių linijų skaidulų teikimo paslaugos

Laidinio radijo paslaugos
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linijomis, kiekis padidėjo 15,5 proc.,  
o, prisijungusių DSL linijomis, skaičius 
padidėjo 8,5 proc. Populiariausiu 
prisijungimo prie interneto būdu vis dar 
išlieka varinė DSL prieiga (jai tenka 42,5 
proc. visų fiksuotojo plačiajuosčio 
interneto vartotojų).

Tuo pat metu augo plačiajuosčio ryšio 
judriojo telefono ryšio tinklais vartotojų 
kiekis. Per 2008 m. šių vartotojų skaičius 
padidėjo beveik 69,3 proc. – nuo 68,4 tūkst. 
metų pradžioje iki 115,9 tūkst. metų 
pabaigoje.

Sparčią plačiajuosčio interneto plėtrą lėmė 
plečiamos interneto prieigos teritorijos bei 
nauji prieigos būdai. Pavyzdžiui, per metus 
belaidžio interneto zonų skaičius Lietuvoje 
padidėjo beveik 30 proc. ir 2008 metų 
pabaigoje sudarė 4506, iš kurių net 4203 
priklausė TEO. 2008 m. gruodžio 31 d. 
duomenimis, interneto prieigos paslaugas 

Lietuvoje teikė 113 paslaugų teikėjų.

Per 2008 m. bendras fiksuotojo telefono 
ryšio linijų skaičius Lietuvoje sumažėjo 1,8 
proc. arba 14,5 tūkst. ir 2008 m. pabaigoje 
sudarė 784,9 tūkstančio. 93,4 proc. 
fiksuotojo ryšio abonentų buvo TEO 
klientai, o 6,6 proc. – alternatyvių 
operatorių. 2008 m. pabaigoje 47 ūkio 
subjektai teikė fiksuotojo telefono ryšio 
paslaugas. 100-ui Lietuvos gyventojų teko 
23,4 fiksuotojo telefono ryšio linijos,  
o 100-ui namų ūkių – 43,8 linijos.

Bendrovės duomenimis, 2008 m. 
pabaigoje TEO skaitmeninės televizijos 
(IPTV ir DVB-T) vartotojų skaičius (66,7 
tūkst.) sudarė apie 12 proc. Lietuvos 
daugiakanalių televizijų rinkos. 2008 m. 
kovą pradėjusi teikti ir skaitmeninės 
antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugas, 
metų pabaigoje TEO turėjo 26,3 tūkst. šios 
paslaugos vartotojų.

TEO elektroninių ryšių rinkos dalys pagal 2008 m. ketvirtojo ketvirčio pajamas (proc.)

sudaro fiksuotojo telefono ryšio, judriojo 
telefono ryšio, skirtųjų linijų, interneto 
prieigos, duomenų perdavimo, kabelinės 
televizijos ir mikrobangės daugiakanalės 
televizijos (MDTV) paslaugos, taip pat 
laidinio radijo veikla bei radijo ir televizijos 
programų siuntimo paslaugų teikimo veikla.

2008 m. sparčiausiai augo fizinių 
šviesolaidinių linijų skaidulų teikimo 
paslaugų rinka (142 proc.), skirtųjų linijų 
paslaugų rinka (44,3 proc.), duomenų 
perdavimo paslaugų rinka (31,2 proc.), 
kabelinės ir mikrobangės daugiakanalės 
televizijos paslaugų rinka (24,8 proc.) bei 
interneto prieigos paslaugų rinka  
(22,7 proc.). O fiksuotojo bei judriojo 
telefono ryšio paslaugų rinkos sumažėjo 
atitinkamai 3,2 proc. bei 1,7 procento.

2008 m. fiksuotojo ryšio plačiajuosčio 
interneto vartotojų skaičiaus augimas 
Lietuvoje sulėtėjo. Per 2008 m. 
plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius 
Lietuvoje padidėjo 16,3 proc. arba beveik 
82,5 tūkst. – nuo 507,6 tūkst. metų 
pradžioje iki 590,1 tūkst. 2008 m. 
pabaigoje. 100-ui Lietuvos gyventojų  
2008 m. pabaigoje teko 17,6 plačiajuosčio 
interneto vartotojų.

Sparčiausiai 72,3 proc. didėjo vartotojų, 
prie plačiajuosčio interneto prisijungusių 
šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičius. 
Abonentų, prisijungusių bevielio ryšio TEO LT, AB Kiti

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos

Skirtųjų linijų paslaugos

Duomenų perdavimo paslaugos

Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugos

Interneto prieigos paslaugos

Tinklų sujungimo paslaugos

95,2
64,1
64,8
49,7
40,1
15,6

4,8
35,9
35,2
50,3
59,9
84,4
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INOVACIJOS, 
MOKSLINIAI TYRIMAI 
IR TECHNOLOGINĖ 
PLĖTRA
2008 m. rugsėjį TEO kartu su partneriais 
sėkmingai baigė mokslinių tyrimų projektą 
„TEO LT, AB interaktyvių TV paslaugų 
valdymo ir teikimo sistemos sukūrimas“ 
(„TV Mozaika“). Projektas buvo iš dalies 
finansuojamas ES struktūrinių fondų 
lėšomis pagal 2004-2006 m. bendrąjį 
programavimo dokumentą. Daugiau nei 
dvejus metus trukusio projekto metu buvo 
sukurtos prielaidos spartesnei 
skaitmeninės televizijos galimybių plėtrai 
Lietuvoje.

Projekto metu TEO specialistai kartu su 
Kauno technologijos universitetu (KTU) ir 
UAB „Tilde IT“, atlikę skaitmeninio turinio 
sklaidos verslo modelių ir techninių 
galimybių analizę, sukūrė techninius 
reikalavimus sistemos prototipui įdiegti. 
Remdamasi analize, TEO sukūrė ir išbandė 
interaktyvių TV paslaugų valdymo ir 
teikimo sistemos prototipą. Projekto metu 
Bendrovės specialistai įgijo naujų 
technologinių žinių, dalyvavo svarbiose 
konferencijose, dalinosi patirtimi su kitų 
šalių telekomunikacijų operatorių 
specialistais, bendradarbiavo su KTU 
mokslininkais.

„TV Mozaika“ suteikia galimybę sujungti 
paslaugos gavėją, paslaugų teikėjo 
siuntimo infrastruktūrą ir turinio kūrėjų 
įrangą. Sukurtas sistemos prototipas apima 
ir vaizdo kūrinių autorių teisių valdymo bei 
apmokestinimo modelius. Vaizdo turinio 
kūrėjus projektas paskatins kurti 
interaktyvias vaizdo turinio paslaugas bei 
savarankiškai valdyti šių paslaugų teikimo 
procesą. Klientams tai atvers žymiai 
didesnes galimybes pasirinkti norimas 
papildomas paslaugas savo televizoriaus 
ekrane. Dar nepasibaigus projektui, 
kuriama sistema susilaukė nemažai 
potencialių vaizdo turinio teikėjų dėmesio. 

2008 m. TEO, kaip tarptautinio 
konsorciumo dalyvė, baigė savo veiklą 
2006 m. pradėtame Europos Komisijos 
6-osios Bendrosios programos (FP 6) 
tarptautiniame integruotame projekte 
AXMEDIS. Šio projekto nariai – tai 35 
Europos verslo bei mokslo institucijos, 
tokios kaip „Hewlet Packard“, „Tiscali“, 
„Eutelsat“, BBC, „Giunti Interactive Labs“, 
XIM, Florencijos universitetas, Readingo 
universitetas, Lozanos politechnikos 
mokykla ir kiti. TEO suburtame 
subkonsorciume dalyvavo Estijos „Elion“, 
Kauno technologijos universitetas bei  
UAB „VRS Grupė“. AXMEDIS projekto tikslas 
– sukurti automatizuotą skaitmeninio 
turinio gamybos, agregavimo ir platinimo 
daugiaplatformėje terpėje sistemą, kuri 
leistų sumažinti skaitmeninio turinio 

gamybos ir platinimo sąnaudas bei 
padaryti jį įvairesnį ir prieinamesnį 
vartotojams.

Projekto baigiamasis pristatymas plačiajai 
auditorijai bei Europos Komisijos 
paskirtiems atstovams vyko 2008 m. rugsėjį 
pasaulinėje parodoje „IBC 2008“ 
Amsterdame (Olandija). Šioje parodoje 
AXMEDIS konsorciumo stende greta kitų 
buvo demonstruojamas TEO drauge su 
VRS bei KTU Informatikos fakulteto Realaus 
laiko kompiuterių sistemų centru sukurtas 
AXMEDIS priemonių demonstratorius per 
IPTV tinklą, naudojant televizijos priedėlį 
(angl. STB). TEO demonstratorius išbandė 
AXMEDIS partnerių sukurtos AXMEDIS 
technologijos pritaikymą vaizdo turinio 
perdavimui IPTV paslaugų vartotojams. 
Europos Komisijos atstovai teigiamai 
įvertino projekto metu pasiektus rezultatus.

TEO AXMEDIS demonstratoriaus svetainė internete
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NAUJOS TEO ĮMONIŲ 
GRUPĖS PASLAUGOS
SkAITMEnInėS AnTžEMInėS 
TELEVIzIjOS STARTAS

2008 m. didžiausia produktų plėtros 
naujiena – kovą startavusi skaitmeninės 
antžeminės televizijos (DVB-T) paslauga 
„Skaitmeninė GALA“. Tai suteikė pagreitį 

skaitmeninės televizijos plėtrai šalyje. 
Pirmaisiais paslaugos gyvavimo metais jos 
vartotojų skaičius viršijo 26 tūkstančius.

Kad galėtų aktyviai prisidėti prie 
skaitmeninės televizijos plėtros Lietuvoje, 
2008 m. pradžioje TEO įsigijo  
UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“, 
turinčią dvi licencijas, kurios suteikia teisę 
retransliuoti televizijos kanalus 
skaitmeninės antžeminės televizijos 
(DVB-T) tinklais. Šia technologija 
skaitmeninės kokybės vaizdas bei garsas 
perduodamas eteriu, o signalas priimamas 
įprasta lauko ar kambario antena. Tai leidžia 
skaitmeninės televizijos paslaugą teikti 
gerokai platesnėje geografinėje teritorijoje, 
nei kabelinės televizijos, kurių teikimo 
teritoriją riboja paslaugos teikimo tinklai. 
Kokybiška skaitmenine antžemine televizija 
gali mėgautis ir atokesnių miestų bei 
miestelių ar kaimų gyventojai, kurie iki šiol 
tokios galimybės tiesiog neturėjo ir 
tenkinosi 3-4 analoginės televizijos 
kanalais.

„Skaitmeninė GALA“ transliuoja iki 40 TV 
kanalų – populiariausius pasaulyje filmų, 
muzikos, pažintinius, naujienų ir sporto 
kanalus, tarp jų ir išskirtinį krepšinio kanalą 
NBA TV. Šios televizijos žiūrovai gali 
naudotis ir papildomomis galimybėmis: 
pasirinkti kai kurių TV kanalų transliacijos 
kalbą; PIN kodu riboti pasirinktų kanalų 
žiūrėjimą. Šios paslaugos išskirtinis bruožas 

– mobilumas. Televizija nėra susieta su 
konkrečiu adresu, todėl norint galima 
nusivežti TV priedėlį, tarkime, į sodą, 
prijungti anteną ir čia žiūrėti skaitmeninę 
televiziją.

2008 m. pradžioje pradėjus teikti 
„Skaitmeninė GALA“ paslaugą, 
skaitmeninės antžeminės televizijos 
siųstuvų tinklas aprėpė daugiau nei 76 
proc. Lietuvos gyventojų, o metų 
pabaigoje, baigus pagrindinio siųstuvų 
tinklo plėtrą, ši paslauga tapo prieinama 
bemaž visiems šalies gyventojams. 

Bendrovė stato ir valdo du iš keturių 
nacionalinių skaitmeninės antžeminės 
televizijos tinklų, kurių kiekvienas gali 
transliuoti po 10 televizijos programų.  
2009 m. pradžioje visoje Lietuvoje veikė 20 
TEO siųstuvų, o per 2009 m. numatoma 
įrengti dar kelis siųstuvus, kurie sustiprins 
televizijos signalą ir pagerins paslaugos 
kokybę.

InTERnETInėS TELEVIzIjOS pLėTRA

Rinkai pasiūlius skaitmeninės antžeminės 
televizijos (DVB-T) paslaugą „Skaitmeninė 
GALA“, 2006 m. TEO pradėta teikti 
internetinėmis technologijomis (IPTV) 
pagrįsta skaitmeninės televizijos paslauga 
pradėta vadinti „Interaktyvioji GALA“.  
2008 m. ji toliau tobulinta ir papildyta 
naujomis galimybėmis.
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Pirmiausia, „Interaktyvioji GALA“ 
patrauklumas didintas mažiau populiarius 
kanalus keičiant žiūrimesniais. 2008 m. 
pagrindinį kanalų rinkinį papildė ypač 
krepšinio aistruolių lauktas NBA TV kanalas, 
taip pat „Foxlife“, „FoxCrime“, „Hallmark“, 
„Sport1“, „Nickelodeon“, o papildomą žinių 
kanalų rinkinį papildė CNBC, „Sky News 
International“ ir „France 24“. Liepą buvo 
pasiūlytas naujas papildomų kanalų 
rinkinys „Vaikams“. Jame – trys kompanijos 
„Disney“ anglų kalba transliuojami kanalai 
– „Playhouse Disney“, „Toon Disney“ ir 
„Disney Channel“ – bei vokiečių kalba 
transliuojamas vaikų kanalas „Kika“. Iš viso 
„Interaktyvioji GALA“ siūlo daugiau nei 80 
televizijos kanalų.

Rugsėjį televizijos „Interaktyvioji GALA“ 
klientams pasiūlyta nauja paslauga – 
„Mano TV įrašai“. Ji leidžia MTV ir „Lietuvos 
ryto TV“ laidas peržiūrėti klientams patogiu 
laiku.

2008 m. pabaigoje startavo dar viena nauja 
„Interaktyvioji GALA“ siūloma paslauga – 
„GALA karaokė“. Tai Lietuvoje unikali 
paslauga, nes „GALA karaokė“ teikiama per 
televizorių ir jai nereikia jokios papildomos 

2007-12-31 2008-03-31 2008-06-30 2008-09-30 2008-12-31

„Interaktyvioji GALA“ (IPTV) 17 453 23 067 27 963 32 777 40 350
„Skaitmeninė GALA“ (DVB-T) - 1 612 6 554 14 692 26 327
Iš viso: 17 453 24 679 34 517 47 469 66 677

„Bazinis plius“ „Optimalus plius“ „premium plius“

Interneto sparta Lietuvoje  
per varinę DSL prieigą iki 1 Mb/s iki 4 Mb/s iki 10 Mb/s
Interneto sparta Lietuvoje per optinę 
(FTTH, FTTB) prieigą iki 10 Mb/s iki 40 Mb/s iki 100Mb/s

Tarptautinio interneto sparta iki 0,5 Mb/s iki 2 Mb/s iki 6 Mb/s
Kaina (per mėn.) 36 Lt 49 Lt 99 Lt

įrangos (mikrofono, grotuvo ar karaokė 
dainų įrašų plokštelių). Šiuo metu siūloma 
300 populiarių, puikiai žinomų lietuviškų 
bei angliškų dainų. Ateityje numatoma 
pasiūlyti populiarių rusiškų ir vaikiškų 
dainų. 

2008 m. naujais žaidimais papildyta virtuali 
pramoga žaidimai televizijos ekrane, nuolat 
atnaujinama ir vartotojų ypač vertinamos 
2007 m. startavusios virtualios paslaugos 
videonuoma filmų kolekcija.

nAUjOS InTERnETO gALIMyBėS

2008 m. birželį TEO atnaujino ir 
supaprastino privatiems klientams 
teikiamų interneto ZEBRA paslaugų 
krepšelį. Nuo tada naujiems privatiems 
klientams siūlomi tik trys nauji planai: 
„Premium plius“, „Optimalus plius“ ir „Bazinis 
plius“. Lyginant su ankstesniais planais, jų 
sparta Lietuvoje padidėjo iki 4 kartų, o iš 
užsienio – iki 2 kartų. 

Be to, priklausomai nuo pasirinkto plano, 
vartotojai kurį laiką arba nuolat gali 

nemokamai naudotis prisijungimo prie 
interneto per WiFi tinklą paslauga mieste 
„ZEBRA belaidis“. 

Senų ZEBRA planų vartotojus („Takas iD1“, 
„Takas iD2“, „Premium internetas“, Optimalus 
internetas“ ir „Bazinis internetas“) TEO taip 
pat ragina pasirinkti atnaujintus interneto 
planus vietoj senų. Pasirinkę atnaujintą 
„pliusinį“ planą, jie naudotųsi iki 4 kartų 
spartesniu internetu, o paslaugos mokestis 
nepakistų, arba kistų nežymiai.

2008 m. rugsėjį privatiems interneto ZEBRA 
klientams pasiūlyta nauja paslauga „Triguba 
apsauga“. Ji sudarė galimybę interneto 
vartotojams atsiskaityti, naršyti ir bendrauti 
internete žymiai saugiau. 

2007 m. TEO pradėta naujos kartos 
šviesolaidinės (FTTH – Fiber to the Home) 
prieigos tinklo plėtra buvo tęsiama ir 2008 
metais. Naujasis optinis prieigos tinklas 
2008 m. pabaigoje jau buvo prieinamas 
daugiau nei 5 tūkst. daugiabučių namų, tai 
yra apie 292 tūkst. namų ūkių. Šios 

„Interaktyvioji gALA” pagrindinis meniu

Televizijos paslaugų vartotojų skaičius
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2008-12-31 2007-12-31 pokytis

Privačių klientų telefono linijų skaičius 591 485 608 460 (16 975)
Verslo klientų telefono linijų skaičius 174 482 178 046 (3 564)
Taksofonų skaičius 1 838 2 440 (602)
Iš viso: 767 805 788 946 (21 141)

technologijos planų simetrinė greitaveika 
siekia net iki 100 Mb/s Lietuvos ir iki 6 Mb/s 
užsienio tinkluose. Naujos kartos 
šviesolaidinis tinklas vartotojams suteikia 
galimybę itin kokybiškai naudotis 
įvairiomis paslaugomis per vieną interneto 
prieigą: skambinti, žiūrėti skaitmeninę 
televiziją, naršyti internete bei siųsti vaizdo 
įrašus tuo pačiu metu.

Per 2008 m. interneto „ZEBRA belaidis“ 
prieigos taškų skaičius Lietuvoje padidėjo 
daugiau nei tūkstančiu vietų. Iš viso yra 
daugiau nei 4 tūkst. vietų, kuriose galima 
naudotis internetu ir siųstis duomenis iki  
10 Mb/s sparta. O užsienyje TEO partnerio 
„Trustive“ operatorių tinklas sudaro 
galimybes belaidžiu internetu naudotis 
daugiau nei 8 tūkst. zonų 27 šalyse. 

Nuo gegužės ir verslo klientai, užsisakę TEO 
interneto paslaugą, pusę metų internetu 
„ZEBRA belaidis“ gali naudotis nemokamai.

ATnAUjInTAS InTERnETO pORTALAS

2008 m. liepą startavo gerokai atnaujintas 
TEO interneto portalas ZEBRA.LT. Sukurtas 
ypač modernus dizainas bei navigacijos 
sistema, dvigubai išaugo kasdien 
skaitytojams pateikiamų straipsnių kiekis ir 
įvairovė. ZEBRA.LT portale daugiau 
muzikos, kino, renginių naujienų, 78 
televizijos kanalų programos savaitei, 
išsamus renginių gidas visai Lietuvai. 
Atnaujintas portalas ZEBRA.LT siekia tapti 

populiariausiu tarp Lietuvos vartotojų, 
norinčių gerai praleisti laiką internete – 
skaityti naujienas, žaisti, klausyti radijo, 
žiūrėti video, bendrauti, bei susiplanuoti 
turiningą laisvalaikį.

IT pASLAUgų nAUjOVėS

2008 m. TEO įmonių grupė pakeitė IT 
paslaugų teikimo modelį – metų pradžioje 
IT paslaugos iš pagrindinės bendrovės 
buvo perkeltos į antrinę įmonę UAB „Baltic 
Data Center“. Koncentruojant visas įmonių 
grupės teikiamas IT paslaugas vienoje 
įmonėje siekiama efektyviau organizuoti 
veiklą ir teikti kokybiškesnes paslaugas. 
2008 m. „Baltic Data Center“ tobulino ir 
didino patrauklumą verslo klientams 
siūlomų kompiuterių nuomos ir 
pardavimo, vidaus tinklų įrengimo, 
kompiuterinės priežiūros, atsarginės 
kopijos ir kitų IT paslaugų. 

Rugsėjį verslo klientams pristatyta 
atnaujinta „Kompiuterių nuomos“ paslauga. 
Buvo keliskart pagerintos nuomojamos 
įrangos konfigūracijos, papildytas jos 
asortimentas. Pradėta nuomoti ne tik 

standartinius įrenginius, bet ir specifinius: 
projektorius, serverius, nepertraukiamo 
maitinimo šaltinius, kompiuterių 
aksesuarus ir kita.

BALSO TELEfOnIjA

2008 m. kovą Bendrovė atnaujino pokalbių 
planą „Universalusis“, skirtą privatiems 
klientams. Dabar pokalbių planas 
„Universalusis“ leidžia visame TEO tinkle 
kalbėti neribotą laiką, o tarptautiniai 
pokalbiai kainuoja nuo 0,19 Lt/min.; 
skambučiai į mobiliojo ryšio tinklus –  
0,30 Lt/min. vakarais ir 0,50 Lt/min. dieną. 
Plano mėnesio mokestis – 50 Lt/mėn., 
pensininkams ir bendrovės nurodytiems 
socialiai remtiniems žmonėms taikoma  
30 proc. nuolaida. 

Atnaujinus pokalbių mokėjimo planą 
„Universalusis“ neribotais vietiniais ir 
tarpmiestiniais pokalbiais, privačių klientų 
pokalbių srautas, lyginant su 2007 m., 
išaugo 4,4 procento. Mokėjimo planas 
„Universalusis“ 2008 m. buvo 
populiariausias mokėjimo planas – per 
metus jį užsisakė beveik 40 tūkst. vartotojų.

2008 m. buvo atnaujintas portalas www.zebra.lt
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Nuo 2008 m. vasario Bendrovė nustojo 
teikti laikinai atjungtos telefono linijos su 
įeinančiuoju ryšiu paslaugą, dėl to 
sumažėjo privačių klientų telefono linijų 
skaičius. Tačiau aktyviai siūlant interneto 
paslaugas bei naujus pokalbių mokėjimų 
planus, nuo vasario gyventojų naudojamų 
aktyvių linijų skaičius padidėjo 35 
tūkstančiais.

Verslo klientams nuo 2008 m. lapkričio 
buvo atnaujintas pokalbių mokėjimo 
planas „Pokalbiai šalyje”, skirtas skambinti 
TEO fiksuotojo ryšio tinkle Lietuvoje. Šis 
mokėjimo pokalbių planas suteikia nuo  
1 iki 15 nemokamų pokalbių valandų TEO 
tinkle už fiksuotą mėnesinį mokestį. 
Telefono linijos (ar ISDN paslaugų) 
abonentinis mokestis jau įskaičiuotas į 
plano mėnesinį mokestį. Dėl šio pakeitimo 
verslo klientai už tą pačią sumą gali kalbėti  
iki 2-3 kartų ilgiau (priklausomai nuo 
pasirinkto plano varianto), nei tai leidžia 
standartiniai TEO teikiamų paslaugų tarifai.

Gegužę verslo klientams buvo pristatyta ir 
nauja paslaugos „ZEBRA pokalbiai 
internetu” galimybė, leidžianti skambinti iš 
tam tikrų NOKIA telefonų. Ši paslauga 
leidžia skambinti iš užsienio į Lietuvą iki 15 
kartų pigesniais tarifais bei priimti 
skambučius iš Lietuvos nemokamai. 
„ZEBRA pokalbiai internetu“ – tai paslauga 
TEO klientams, kuri, naudojant specialią 
programinę įrangą, leidžia pigiai ir patogiai 

skambinti iš kompiuterio ir gauti 
skambučius į kompiuterį bet kurioje 
pasaulio vietoje, kur tik galima prisijungti 
prie interneto. Įsidiegus programinę įrangą 
į verslo kliento kompiuterį, paslaugos 
vartotojai gali skambinti į fiksuotojo ar 
mobiliojo telefono ryšio tinklus tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje.

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Ryšių 
reguliavimo tarnybos nustatytą kainų 
modelį, Bendrovė nuo 2008 m. rugpjūčio 
40 proc. sumažino tinklų sujungimo 
paslaugų mokesčius Lietuvos 
operatoriams, kurių klientai skambina į TEO 
tinklą. Piko metu taikomas 6 centų (be 
PVM), o ne piko – 3,6 centų (be PVM) 
minutės mokestis.

Bendrovė nuo rugpjūčio 1 d. taip pat 
sumažino skambučių į kitų Lietuvos 
fiksuotojo ryšio operatorių tinklus kainas. 
TEO klientams skambučiai į kitus Lietuvos 
fiksuotojo ryšio tinklus kainuoja nuo 10 
centų per minutę (su PVM). TEO klientai 
šiuo metu gali skambinti į 10 Lietuvos 
fiksuotojo ryšio operatorių tinklus. 

InfORMAcIjA TELEfOnU 118

2008 metų rinkos tyrimų rezultatai rodo, 
kad informacijos telefonu paslaugų teikimo 
rinkoje TEO antrinės įmonės UAB „Lintel“ 
paslauga „Informacija telefonu 118“ išlaikė 
lyderio poziciją. „Baltijos tyrimų“ 
duomenimis, 88 proc. informacijos 

telefonu paslaugos vartotojų dažniausiai 
skambino telefonu 118.

Pirmoje 2008 m. pusėje paslaugos 
vartotojams buvo pasiūlytos kelios naujos 
paslaugos: vasario mėnesį – lėktuvų bilietų 
ir viešbučių rezervavimo, o gegužės 
mėnesį – bilietų į renginius rezervavimo 
paslauga.

Pernai rugsėjį įdiegta paslauga „118 užrašų 
knygutė“ leidžia greitai ir paprastai sužinoti 
konkretaus asmens fiksuotojo ar mobiliojo 
telefono numerį ir kitus viešai skelbiamus 
privačius kontaktinius duomenis. Visi 
norintieji savo asmeninius kontaktus gali 
registruoti telefonu 118 arba interneto 
svetainėje.

2008 m. „Lintel“ žengė ir į paslaugų 
internete rinką – gruodį veiklą pradėjo 
portalas www.118.lt. Šioje svetainėje 
pateikiama informacija apie įmones ir 
organizacijas, jų kontaktinius duomenis, 
darbo laiką, teikiamas paslaugas ar 
siūlomus produktus. Informacija papildyta 
žemėlapiais su juose nurodyta ieškomų 
objektų vieta. Svetainėje integruota sparti 
ir patogi informacijos paieška.

pernai startavo svetainė  www.118.lt

http://www.118.lt
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pIRMASIS pOžEMInIS DUOMEnų 
cEnTRAS LIETUVOjE

2008 m. UAB „Baltic Data Center“ įrengė 
pirmąjį Lietuvoje griežčiausius saugumo 
reikalavimus atitinkantį požeminį 
duomenų centrą. Išskirtinė naujojo 
duomenų centro savybė – galimybė 
apsaugoti techninę įrangą ir ten 
laikomus duomenis nuo 
nepageidaujamo elektromagnetinio 
spinduliavimo net branduolinio 
sprogimo atveju. 

Tai jau trečias TEO LT, AB įmonių grupei 
priklausančios „Baltic Data Center“ 
paslaugoms teikti skirtas duomenų 
centras. Analogų Lietuvoje neturintis 
duomenų centras leidžia užtikrinti 
daugelio organizacijų veiklos, didžia 
dalimi priklausančios nuo 
nenutrūkstamo informacinių sistemų 
darbo bei duomenų saugumo, 
tęstinumą. 

pAgALBA kOMpIUTERIų 
VARTOTOjAMS 1518

Toliau populiarėjo „Lintel“ teikiama IT 
problemų šalinimo ir konsultavimo 
telefonu paslauga „Pagalba kompiuterių 
vartotojams 1518“: per 2008 m. buvo 
atsakyta į 42 tūkst. skambučių, t. y. 75 proc. 
daugiau nei 2007 m., o bendras pokalbių 
laikas išaugo net 2,6 karto. 

„Lintel“ konsultantai jau nuo 2006 m. 
privatiems vartotojams iškilusias 
problemas dirbant su kompiuteriu ar 
internetu padeda spręsti telefonu, nuo 
2007 m. – ir nuotoliniu būdu, 
prisijungdami prie kliento kompiuterio, o 
nuo 2008 m. vasario kompiuterių meistrą 
galima išsikviesti į namus. 

kOnTAkTų cEnTRO pASLAUgOS

UAB „Lintel“ valdomas didžiausias Lietuvoje 
kontaktų centras 2008 m. gavo 56 proc. 
daugiau išorinių pajamų iš paslaugų 
teikimo, negu ankstesniais metais. 

Vienu iš svarbiausių 2008 m. įgyvendintų 
projektų buvo antrasis „Sodros“ klientų 
aptarnavimo proceso gerinimo etapas – 
įdiegtas aptarnavimas „vieno langelio” 
principu. 

2009 m. balandį Vilniuje pradėjo veiklą 
naujas „Lintel“ kontaktų centras. Tai jau 
penktasis kontaktų centras. „Lintel“ centrai 

taip pat veikia Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje ir Radviliškyje. Vilniuje dirbantys 
„Lintel“ konsultantai šiuo metu aptarnauja 
TEO verslo klientus. Šalyje vis labiau 
populiarėjant klientų aptarnavimo funkcijų 
perdavimui specializuotoms bendrovėms, 
„Lintel“ nuotoliniu būdu aptarnauja ne tik 
TEO, bet ir kitų stambiausių Lietuvos 
bendrovių klientus.

DIDMEnInėS InTERnETO pASLAUgOS

Sparčiai didėjant tarptautinio interneto 
poreikiui Lietuvoje, TEO, kurio 
mažmeninėmis interneto paslaugomis 
naudojasi apie 50 proc. Lietuvos interneto 
vartotojų, o didmeninėmis paslaugomis 
naudojasi daugiau nei pusė nacionalinių 
interneto paslaugų teikėjų, nuolatos didina 
tarptautinio interneto kanalo spartą. 

2008 m. TEO įrengė dvi naujas optines 
jungtis su užsienio operatoriais ir padidino 
savo tarptautinio interneto srautą iki  
28 Gb/s. TEO tapo pirmąja bendrove 
Lietuvoje, savo tinklus su užsienio 
operatoriais sujungusi 10 Gb/s optinėmis 
jungtimis.
 
TEO taip pat pirmoji Lietuvoje tiesiogiai 
sujungė savo tinklus su vienu didžiausių 
Rusijos interneto paslaugų teikėjų „Golden 
Telecom“. Gigabito per sekundę pralaidos 
jungtis TEO klientams leis turėti spartesnį ir 
patikimesnį ryšį su Rusija. 
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KLIENTŲ 
APTARNAVIMO 
POKYČIAI
TELEkOMUnIkAcIjų SpEcIALISTAI – 
SAVO SRITIES EkSpERTAI 

2008 m. Bendrovėje įgyvendintas projektas 
„Šuolis“, kuriuo siekta klientus 
aptarnaujančių techninių darbuotojų – 
inžinierių ir telekomunikacijų specialistų – 
darbą padaryti efektyvesnį, plėsti jų 
profesinę kompetenciją. Įgyvendinus 

projektą, TEO klientus aptarnauja 
universalūs telekomunikacijų specialistai, 
turintys kompetencijos parduoti paslaugas 
klientams, paruošti visus tinklo prieigos 
elementus kokybiškam paslaugos teikimui, 
įdiegti paslaugas, šalinti gedimus, 
konsultuoti klientus.

Tiesiogiai su klientais bendraujantiems, t.y. 
paslaugas diegiantiems ir jas prižiūrintiems, 
specialistams, suteikta daugiau 
atsakomybės ir įgaliojimų iš karto spręsti 
klientų problemas.

Veiklos efektyvumui didinti inžinieriai 
aprūpinti nešiojamais kompiuteriais su 
nuotolinio prisijungimo prie Bendrovės IT 
sistemų galimybe. Taip pat suformuotos 
apibrėžtos klientų aptarnavimo teritorijos, 
kurioms aptarnauti paskirtos konkrečios 
darbuotojų grupės.

Taikant tokį klientų aptarnavimo modelį, 
TEO telekomunikacijų specialistai jaučiasi 
tikrais padėties šeimininkais, visuomet 
galinčiais kvalifikuotai ir operatyviai spręsti 
techninius klausimus, palaikyti šiltus 
santykius su klientais bei pasiūlyti jiems 
naudingiausias ir lūkesčius atitinkančias 
paslaugas.

SAVITARnOS SVETAInė –  
DAR pATOgESnė

Pernai buvo toliau plečiamos 2007 m. 
gegužę startavusios naujos TEO savitarnos 

svetainės www.manoteo.lt  galimybės. 

Septynių Lietuvos bankų („Swedbank“, SEB, 
„Snoro“, „DnB Nord, „Danske“, „Parex“ ir Ūkio 
banko) klientams sudaryta galimybė 
prisijungti prie „Mano TEO“ svetainės 
naudojantis tais pačiais prisijungimo 
slaptažodžiais, kaip ir jungiantis prie bankų 
elektroninių svetainių. Minėtų bankų 
klientai gali patogiai apmokėti sąskaitas už 
TEO paslaugas – duomenys, reikalingi 
mokėjimo pavedimui atlikti, užsipildo 
automatiškai.

Klientams, besinaudojantiems bankų SEB ir 
„Swedbank“ elektroninės bankininkystės 
paslaugomis, sudaryta galimybė gauti 
elektronines sąskaitas tiesiog banko 
svetainėje. Čia jas galima ne tik peržiūrėti, 
bet ir apmokėti.

Aktyviai kviesdama savo klientus atsisakyti 
paštu siunčiamų popierinių sąskaitų ir 
pasirinkti elektroninį sąskaitų gavimo būdą, 
TEO taip pat prisideda prie aplinkos 
saugojimo ir gamtos išteklių taupymo. 
Sąskaitas elektroniniu formatu gaunančių 
TEO klientų skaičius 2008 m. išaugo iki 249 
tūkst. nuo 197 tūkst. 2007 metais.

UžSAkAnT pASLAUgą –  
MAžIAU pOpIERIzMO

2008 m. vasarą buvo pakeista sutartinių 
dokumentų privatiems klientams ruošimo 
tvarka – visai atsisakyta sutarčių. Dabar TEO 

http://www.manoteo.lt
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klientų aptarnavimo specialistams reikia 
paruošti, o klientams pasirašyti, tik vieną 
dokumentą – užsakymo blanką, apimantį ir 
sutartinius įsipareigojimus (pasirašydamas 
paslaugos užsakymo blanką, klientas 
pareiškia, jog yra susipažinęs su viešai 
skelbiamomis užsakomos paslaugos 
teikimo sutarties ir taisyklių nuostatomis, 
paslaugos teikimo sąlygomis ir tarifais, su 
jais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis).

Į užsakymo blanką visi reikalingi duomenys 
perkeliami automatiškai, todėl užsakymai 
apdorojami greičiau ir efektyviau. 

kLIEnTAMS – ATnAUjInTI kLIEnTų 
ApTARnAVIMO SkyRIAI

2008 m. baigtas klientų aptarnavimo skyrių 
atnaujinimo projektas. Pirmasis atnaujintas 
klientų aptarnavimo skyrius duris atvėrė 
2007 m. spalį Kaune, o 2008 m. buvo 
atnaujinti klientų aptarnavimo skyriai 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje, 
Marijampolėje, Utenoje, Mažeikiuose ir 
Šiauliuose. 2008 m. vasarį Šiaulių prekybos 
centre „Tilžė“ pradėjo veikti TEO paslaugų 
demonstravimo vieta, o rugpjūtį buvo 
pristatytas mobilus paslaugų 
demonstravimo treileris – TEOBUSAS.

Atnaujintieji klientų aptarnavimo skyriai yra 
funkcionalesni ir patogesni, atėjusiems 
klientams paslaugos ir informacija 
suteikiama greičiau. Gauti konsultacijas ar 
susimokėti už paslaugas galima specialiose 

greitojo aptarnavimo ar savitarnos vietose. 

Norintieji išmėginti TEO paslaugas ir 
įsitikinti jų kokybe gali tai padaryti 
specialiuse demonstraciniuose televizijos 
GALA ir interneto ZEBRA stenduose. Verslo 
klientams sukurtos naujos patogios erdvės 
susitikti su vadybininkais bei konferencijų 
salė pristatymams.

kLIEnTų ApTARnAVIMO kOkyBėS 
gERInIMAS

Bendravimas su klientu yra viena 
svarbiausių klientų aptarnavimo dalių. Tai, 
kaip Bendrovės darbuotojai bendrauja su 
klientais, sukuria įspūdį apie Bendrovę bei 
jos darbuotojus. Tik geras įspūdis lemia 
kliento pasitenkinimą ir didina jo lojalumą 
Bendrovei. Todėl 2008 m. vasarį patvirtintas 
naujas Bendravimo su klientais standartas, 
kurio pagrindu TEO palaikoma ir gerinama 
tiesioginio klientų aptarnavimo kokybė. 
Naujieji reikalavimai pakeitė nuo 2004 m. 
Bendrovėje galiojusį Klientų aptarnavimo 
standartą.

Bendravimo su klientais standartas nustato 
pagrindinius reikalavimus, kaip dalykiškai, 
profesionaliai TEO darbuotojai turi 
bendrauti su klientais, bei nurodo, kaip 
formuoti palankų požiūrį į klientą, siekiant 
užtikrinti aukštos aptarnavimo kultūros 
ugdymą. Bendravimo su klientais 
standartas yra sudėtinė bendrovės kokybės 
valdymo sistemos dalis.

METŲ PROJEKTAS
AUkščIAUSIO LygIO SUSITIkIMUI – 
AUkščIAUSIO LygIO SpREnDIMAI

2008 m. vasario 7-8 d. Vilniuje vyko NATO 
gynybos ministrų susitikimas, kurio viena 
iš generalinių subrangovių buvo 
pasirinkta TEO LT, AB. Bendrovė šio 
aukščiausio lygio susitikimo metu turėjo 
užtikrinti patikimą telefono bei interneto 
ryšį, įrengti vidaus kompiuterių tinklą.

Į NATO susitikimą Vilniuje buvo 
atvykusios daugiau nei 50 delegacijų iš 
įvairių pasaulio šalių bei tarptautinių 
organizacijų, renginyje lankėsi apie  
1000 dalyvių ir žurnalistų. 

TEO jau turėjo aukščiausio lygio renginių 
patirties – Bendrovė paslaugas 
sėkmingai teikė ir 2005 m. NATO 
susitikime. Tokių susitikimų ypatybė – 
dauguma organizacinių reikalavimų yra 
konfidenciali informacija, todėl net šio 
susitikimo organizatoriai iš anksto 
nežinojo kai kurių detalių. Buvo aiškūs tik 
kokybės, bet ne kiekio reikalavimai. 

Prieš susitikimą penki „Litexpo“ paviljonai 
buvo sujungti šviesolaidiniu kabeliu, 
suprojektuotas ir išvedžiotas vietinės TV 
tinklas, įrengtas vidaus kompiuterių 
tinklas. Susitikimo metu visos paslaugos 
buvo suteiktos laiku ir kokybiškai: viešojo 
fiksuotojo ryšio paslaugos, internetas per 
optinę prieigą, optinių skaidulų nuoma. 
Visą renginį budėjo TEO specialistų 
grupė, pasirengusi reaguoti į 
menkiausius nesklandumus.

2008 m.  atnaujinti 7 klientų aptarnavimo skyriai
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TECHNOLOGIJŲ 
PLĖTRA
DUOMEnų pERDAVIMO TInkLAS

Vienas iš svarbesnių 2008 m. pasiekimų – 
tai birželį privatiems interneto paslaugų 
vartotojams padidinta greitaveika. 
Priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo 
plano, tarptautinė greitaveika padidėjo 100 
proc. – iki 6 Mb/s, interneto greitaveika 
Lietuvoje DSL prieigos vartotojams 
padidėjo iki 10 Mb/s, o optinės prieigos – 
net iki 100 Mb/s.

2008 m. buvo įgyvendintas ir interneto 
paslaugų vidutinio verslo klientams 
atnaujinimo projektas. Kaip papildoma 
paslauga įdiegtas dinaminis greitaveikos 
valdymo funkcionalumas – tai yra 
galimybė vartotojui pačiam pasididinti 
interneto greitaveiką. Taip pat vidutinio 
verslo klientams DSL prieigos vartotojams 
buvo atskirta bei neribojama greitaveika 
Lietuvoje, o tarptautinio srauto greitaveika 
padidinta 2 kartus. 

2008 m rugsėjį DSL prieigos vartotojams 
pasiūlyta paslauga „Triguba apsauga“. 
Paslauga klientų kompiuterius saugo nuo 
virusų, „Trojos arklių“, kirminų, šnipinėjimo ir 
reklaminių programų. Siekiant sumažinti 
elektroninio pašto taršą, įdiegta kontrolė, 
užtikrinanti, kad apkrėsti vartotojų 
kompiuteriai nesiųstų nepageidaujamo 
reklaminio turinio žinučių kitiems interneto 
vartotojams.

STUBURInIS Ip TInkLAS

2008 m. vyko sparti MPLS (Multi-Protocol 
Label Switching) technologija pagrįsto 
stuburinio „Metro“ tinklo plėtra. Per metus 
stuburinis MPLS tinklas išplėstas iki 20 Gb/s. 
Regioninis „Metro“ tinklas išplėstas iki 270 
vietovių. Pagrindiniai stuburinio tinko 
mazgai penkiuose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose dubliuoti geografiškai, tai leidžia 
sumažinti force-majeure (nenugalimos 
jėgos) aplinkybių įtaką Bendrovės 
paslaugoms.

2009 m. planuojama tęsti MPLS „Metro“ 
tinklo plėtrą – didinti stuburinio tinklo 
pralaidumą iki 50 Gb/s, plėsti regioninių 
žiedų skaičių bei pralaidumą.

pERDAVIMO TInkLAS

Pagrindiniai 2008 m. pokyčiai perdavimo 
tinkle buvo: pirmosios tarptautinės DWDM 
(Dense Wavelength Division Multiplexing) 
sistemos eksploatacijos pradžia ir 
perėjimas prie 10G technologijų 
tarptautiniame lygmenyje. 

2008 m. balandį Marijampolėje buvo 
įdiegta įranga, kuri leido susijungti su 
Lenkijos „Exatel“ operatoriumi DWDM 
technologijos pagalba. Kitas žingsnis – 
pirmoji tarptautinė 10 Gb/s greitaveikos 
interneto jungtis tarp Kauno ir Suvalkų, o 
toliau – į Varšuvoje esantį „Level3“ PoP 
(Point of Presence) mazgą. Taip pat vyko 
papildomų DWDM mazgų diegimas 
pagrindiniuose Lietuvos miestuose. 

2009 m. toliau bus vykdoma stuburinio 
perdavimo tinklo plėtra. Bus diegiama 
DWDM sistemos jungtis tarp Klaipėdos ir 
Marijampolės, vyks tarptautinių DWDM 
sistemų plėtra tarp Lazdijų ir Gardino bei 
kuriama tarptautinio 10 Gb/s spartos 
interneto jungtis su Frankfurtu ant Maino.
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pRIEIgOS TInkLAS

2008 m. varinės DSL prieigos tinklas 
išplėstas 50 tūkst. naujų linijų. Juo pradėjo 
naudotis apie 45 tūkst. naujų ir esamų 
klientų. Esami klientai buvo perjungti iš 
kitų seno tipo DSL mazgų, kurie nepalaiko 
naujų TEO paslaugų.

2008 m. didelis dėmesys ir investicijos 
buvo skiriami naujos kartos optinės FTTH 
(Fiber to the Home) prieigos tinklo sparčiai 
plėtrai. Per metus optinis prieigos tinklas 
pasiekė 926 didžiųjų miestų ir 936 rajonų 
centrų (iš viso 1862) daugiabučius namus. 
2008 m. pabaigoje buvo 5114 daugiabučių 
namų, kuriuose veikė TEO optinės prieigos 
(FTTH ar FTTB (Fiber to the Building)) 
tinklas. Tai reiškia, kad 2008 m. pabaigoje 
naujos kartos plačiajuostis ryšys buvo 
prieinamas 292 tūkst. Lietuvos namų ūkių.

2009 m. planuojama sparti FTTH prieigos 
tinklo plėtra bei efektyvesnių FTTH 
technologinių sprendimų paieška ir 
įgyvendinimas. Toliau vyks klientų, kurie 
naudojasi DSL technologija, migravimas į 
naujos kartos ADSL2+/FTTH technologijas. 

TELEVIzIjA

2008 m. buvo plečiamas internetinės 
televizijos (IPTV) transliuojamų kanalų 
paketas,  o Olimpinių žaidynių metu vyko 
testinės raiškiosios (HD) televizijos 
transliacijos.

2008 m. daugiau nei 200 filmų papildė 
televizijos paslaugos „Interaktyvioji GALA“ 
virtualiosios videonuomos filmų sąrašus. 
Rugsėjį startavo nauja interaktyviosios 
televizijos paslauga „Mano TV įrašai”, kuri 
leidžia peržiūrėti praėjusių 7 dienų laidų 
įrašus, o lapkritį buvo pasiūlyta dar viena 
pramoga – „Karaokė“.

2009 m. planuojama pradėti raiškiosios 
televizijos (HD) transliacijas bei įdiegti „Orai 
per TV“ paslaugą.

2008 m., TEO įsigijus „Nacionalinę 
skaitmeninę televiziją“, vyko skaitmeninės 
antžeminės televizijos (DVB-T) 
technologinės įrangos integravimas į TEO 
sistemas. Kovą startavo skaitmeninės 
antžeminės televizijos paslauga 
„Skaitmeninė GALA“. Gegužę pradėjo veikti 
elektroninio programų gido (EPG) 
paslauga, o metų eigoje buvo įjungiami 
nauji kanalai.

TEO baigė pagrindinio DVB-T siųstuvų 
tinklo plėtrą ir dabar skaitmeninės 
antžeminės televizijos paslauga yra 
teikiama beveik visoje Lietuvoje.

2009 m. sausį skaitmeninės antžeminės 
televizijos siųstuvai visu pajėgumu pradėjo 
veikti Alytuje, Marijampolėje, Raseiniuose, 
Anykščiuose, Skuode ir Visagine. Iš viso 
Lietuvoje jau veikia 20 siųstuvų, leidžiančių 
matyti iki 40 TV kanalų. 2009 m. šalyje bus 

įrengti dar keli siųstuvai, sustiprinsiantys 
televizijos signalą ir taip pagerinsiantys 
paslaugos kokybę.

TELEfOnIjA

Vienas svarbiausių įvykių telefonijos srityje 
2008 m. buvo FM, CPS (reguliuojama 
paslauga) ir Grupė (verslo abonentų 
paslauga) paslaugų migravimas iš 
„Siemens“ į „Ericsson“ IN (Intelligent 
Network) platformą. Po beveik 80 tūkst. 
abonentų migravimo Siemens IN apkrova 
sumažėjo apie 60 procentų.

2008 m. taip pat sudarytas generalinis 
telefonijos planas 2009-2013 metams. 
Ateinantiems metams numatyti darbai: 
VoIP (Voice over IP) platformos 
atnaujinimas, Vilniaus tarptautinės ir 
tranzitinės stoties pakeitimas, naujų 
paslaugų kūrimas. 

2008 m. TEO įmonių grupės investicijos

(mln. litų)

Investicijos į tinklą 127,0
IT investicijos 25,4
Investicijos į pastatų ir klientų 
aptarnavimo centrų atnaujinimą 19,5

Transportas 6,7
Kitos investicijos 1,8
Iš viso: 180,4
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ORGANIZACIJA  
IR DARBUOTOJAI
2008 m. toliau sėkmingai buvo didinamas 
organizacijos valdymo efektyvumas, 
plėtojama vadovų bei darbuotojų 
atsakomybė bei lojalumas, ugdomos 
darbuotojų profesinės žinios ir paslaugų 
pardavimo potencialas, gerinama 
aptarnavimo kokybė ir darbo sąlygos.  

2007 m. pabaigoje sukurta organizacijos 
struktūra leido sėkmingai valdyti 

organizaciją bei verslo procesus, gerinti 
bendradarbiavimą ir paslaugų kokybę.

DARBUOTOjų UgDyMAS

Praėjusiais metais pradėta diegti karjeros 
valdymo sistema, padedanti sieti 
darbuotojų karjeros lūkesčius su 
organizacijos tikslais ir poreikiais, efektyviau 
plėtoti darbuotojų potencialą, didinti jų 
motyvaciją ir lojalumą, sudaryti sąlygas 
jiems tobulėti. Siekiant veiklos valdymo 
efektyvumo, parengta „Ugdomojo 
vadovavimo“ programa, kurioje dalyvavo 
visi vadovai. Pagrindiniai šios programos 
akcentai: susitelkimas į sprendimus, 
darbuotojų pripažinimas įtraukiant juos į 
naujų idėjų ir pasiūlymų paiešką bei jų 
pasiūlymų realizavimas plėtojant veiklą. 

2008 m. pradėta trečioji svarbiausių 
darbuotojų rezervo ugdymo programa – 
„Verslo lyderių ugdymas“. Jos tikslas – 
užtikrinti organizacijos veiklos tęstinumą ir 
konkurencinį pranašumą, išlaikant ir 
plėtojant pagrindines įmonės 
kompetencijas. Per metus 25 proc. šios 
programos dalyvių žengė karjeros laiptais ir 
buvo paskirti į vadovaujančias pareigas.

Kaip įprasta, daug dėmesio buvo skiriama 
profesinių bei socialinių kompetencijų 
plėtrai. Įvairiose ugdymo programose, 
mokymuose, įskaitant Lietuvos Respublikos 
remiamus bei iš dalies Europos Sąjungos 
Socialinio fondo finansuojamus projektus, 

2008 m. dalyvavo per 3000 TEO įmonių 
grupės darbuotojų. Tradiciškai buvo 
remiamos darbuotojų magistrantūros 
studijos įvairiuose Lietuvos ir užsienio 
universitetuose. Iš viso vienam TEO 
darbuotojui 2008 m. vidutiniškai buvo 
skirta apie 30 mokymo valandų (2007 m. – 
28 val.), o darbuotojų kompetencijos 
tobulinimui ir konkurencingumo didinimui 
kartu su Europos Sąjungos Socialinio fondo 
parama skirta daugiau kaip 4,1 mln. litų 
(2007 m. – 4,3 mln. litų).

RūpInIMASIS DARBUOTOjAIS

2008 m. toliau buvo gerinamos TEO 
įmonių grupės darbuotojų darbo sąlygos. 
Visi įmonių grupės darbuotojai, turintys ne 
mažesnį nei vienerių metų darbo stažą (iš 
viso apie 90 proc. darbuotojų), apdrausti 
papildomu sveikatos draudimu, kurio 
paslaugų paketą savo nuožiūra kiekvienas 
galėjo pasirinkti iš kelių pasiūlytų variantų. 
Daugiau kaip 80 proc. Bendrovės 
darbuotojų 2008 m. vidutiniškai 15 proc. 
buvo keliamas pagrindinis atlyginimas.

Tradiciškai daug dėmesio buvo skiriama 
darbuotojų dalyvavimui kultūros ir sporto 
renginiuose: visuose regionų centruose 
Bendrovė nuomojo sporto sales bei 
baseinus, organizavo darbuotojų sporto 
varžybas. Ilgametės moterų krepšinio 
Eurolygos turnyro dalyvės TEO moterų 
krepšinio komandos sirgaliams buvo 
apmokėti bilietai į rungtynes, vykusias 
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Vilniuje, o metų pabaigoje buvo 
organizuota sirgalių kelionė į svarbias 
rungtynes Slovakijoje. 

Socialinių reikmių fondas padėjo 
darbuotojams sunkiais gyvenimo atvejais.

DARBUOTOjų nUOMOnė – SVARBI

Organizacija labai vertina darbuotojų 
nuomonę, todėl 2008 m. buvo atlikti trys 
tyrimai: darbuotojų nuomonės 
(TEOmetras), veiklos valdymo proceso bei 
bendradarbiavimo vertinimo. Paaiškėjo, 
kad darbuotojai ypač vertina Bendrovės 
konkurencinį pranašumą, atsakingumą 
prieš aplinką ir visuomenę, iniciatyvą 
diegiant naujoves. Tyrimų rezultatų 
pagrindu parengtos ir įgyvendinamos 
konkrečios programos: minėta „Ugdomojo 
vadovavimo“ programa vadovams, karjeros 
valdymo sistema, bendradarbiavimo 
skatinimo programa, kurios sesijose 
dalyvavo per 420 darbuotojų. Bendrovės 
įmonių ir padalinių vadovai, atsižvelgdami į 
tyrimų rezultatus, aptaria organizacijos 
plėtros prioritetus, kelia konkrečius tikslus 
bei planuoja veiksmus. Gera tradicija 
tampa padalinių tikslų sinchronizavimo 
renginiai kiekvienų metų pradžioje.

DARBDAVIO įVAIzDIS

„TNS Gallup” atlikto tyrimo duomenimis, 
TEO kasmet patenka į geidžiamiausių 
darbdavių sąrašą. Taip buvo ir 2008 metais. 

įmonės pavadinimas 2008-12-31 2007-12-31 pokytis

TEO LT, AB 2183 2274 (91)
UAB „Lintel“ 934 738 196
UAB „Baltic Data Center“ 186 136 50
UAB „Kompetencijos 
ugdymo centras“

22 22 -

VšĮ „TEO sportas“ 7 7 -
Iš viso: 3332 3177 155

Darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones

Personalo specialistai toliau palaikė 
tamprius ryšius su Lietuvos aukštosiomis 
mokyklomis, aktyviai dalyvavo karjeros 
renginiuose, bendradarbiavo su 
universitetų karjeros centrais. Vien 
gamybinę praktiką grupės įmonėse atliko 
per 60 paskutinių kursų studentų, kai kurie 
iš jų liko dirbti.

2009 M. TIkSLAI

2009 m. pastangos personalo valdymo 
srityje bus nukreiptos į tolesnį valdymo 
efektyvumo didinimą, vadovų bei 
darbuotojų atsakomybės bei lojalumo 
stiprinimą, taip pat į vadovų socialinės bei 
darbuotojų profesinės kompetencijos 
ugdymą, ir į visos organizacijos klientų 
aptarnavimo bei paslaugų pardavimo 
potencialo stiprinimą.
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2008 m. TEO skyrė 

Savanorystės skatinimas: nuo šios srities tyrimų, paramos realiai 
dirbančioms savanorių organizacijoms iki darbuotojų įtraukimo į savanorystės 
projektus

96 tūkst. Lt

Ateities lyderių ugdymas: švietimo srities projektai, inovatyvių jaunų 
žmonių idėjų įgyvendinimas (verslo bei socialinėje srityje); mokslo ir 
informacinių technologijų plėtra

150 tūkst. Lt

Socialinio bendradarbiavimo skatinimas: miestų ir miestelių šventės; 
vietos bendruomenių inicijuoti projektai 1,2 mln. Lt

Inovacijų skatinimas: žinių apie naujausias technologijas pristatymas 
visuomenei, gyventojų skaitmeninės atskirties mažinimo projektai 71 tūkst. Lt

Parama sportui: TEO moterų krepšinio komandos rėmimas 2,5 mln. Lt

PARAMA IR SOCIALINĖ 
ATSAKOMYBĖ
2008 m. TEO atliko nemažai socialinių 
investicijų, inicijavo ir rėmė naujus, didelį 
atgarsį visuomenėje sukėlusius projektus.

Iš viso 2008 m. TEO paramai ir socialinių 
projektų įgyvendinimui skyrė per 4 mln. litų 
finansinės paramos (į šią sumą neįskaičiuota 
Bendrovės parama telekomunikacijų 
paslaugomis bei darbuotojų darbo laikas, 
skirtas įgyvendinti socialinius projektus).

Per 2008 m. Bendrovė sudarė per 230 
paramos arba bendradarbiavimo sutarčių, 
tuo metu kai 2007 m. sutarčių skaičius 
siekė 189. 

SAVAnORySTėS SkATInIMAS

2008 m. TEO ir toliau skatino savanorystę 
Lietuvoje. Siekdama išsiaiškinti realią 
savanorystės padėtį ir aktualiausias šios 
srities problemas šalyje, 2008 m. TEO kartu 
su partneriais inicijavo du tyrimus: 
visuomenės nuomonės tyrimą ir teisinės 
aplinkos analizę šia tema. 

Tyrimo rezultatai buvo pristatyti 
visuomenei 2008 metų pabaigoje 
tarptautinėje konferencijoje „Savanorystė 
Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos“, skirtoje 
savanoriškos veiklos plėtros ekonominėms, 
organizacinėms ir teisinėms problemoms 
aptarti.

Lietuvos Respublikos Seime vykusios 
konferencijos metu buvo pristatyta ir 
nevyriausybinio sektoriaus apžvalga, 
Europos Parlamento pozicija šiuo klausimu 
bei užsienio šalių – Italijos bei Kroatijos – 
patirtis savanorystės skatinimo srityje. Po 
konferencijos jos organizatoriai pasirašė 
peticiją, kuria aukščiausi šalies pareigūnai 
buvo paraginti palaikyti Europos 
Parlamento narių iniciatyvą 2011 metus 
paskelbti Savanorystės metais Europos 
Sąjungoje. 

Siekdama suteikti daugiau informacijos 
visuomenei apie savanorystę, TEO išleido 
šviečiamojo pobūdžio leidinį „Savanorystė 
Lietuvoje: KAS? KUR? KAIP?“, kuriame 
pateikiami svarbiausi visuomenės 
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nuomonės ir teisinės aplinkos tyrimų 
rezultatai, praktiniai patarimai bei 
savanorius priimančių organizacijų 
kontaktai. 

ATEITIES LyDERIų UgDyMAS

Kryptingos TEO investicijos 2008 m. buvo 
skirtos ir mokslo iniciatyvoms bei 
perspektyvaus šalies jaunimo – būsimų 
ateities lyderių – ugdymui. 

Apie 7 tūkst. šalies mokinių jau penktus 
metus iš eilės dalyvavo tarptautiniame 
informacinių technologijų konkurse 
„Bebras“, kurio iniciatoriai – Švietimo ir 
mokslo ministerija bei Matematikos ir 
informatikos institutas. Konkurso metu 
mokiniai sprendė logikos, struktūrinio 
mąstymo, bendro istorinio išprusimo 
reikalaujančias užduotis, kurias varžyboms 
kūrė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių 
mokytojai bei universitetų dėstytojai. 

Dar vienas TEO ilgalaikio bendradarbiavimo 
su jaunimo ugdymo organizacijomis 
pavyzdys – tradicinis Lietuvos mokyklų 
interneto svetainių konkursas, kuriame 
2008 m. dalyvavo 100 Lietuvos bei 7 
Latvijos mokyklos. 

TEO siekį prisidėti prie ateities lyderių 
ugdymo įrodo ir besitęsiantis 
bendradarbiavimas su VšĮ „Nacionalinė 
moksleivių akademija“, kuri ugdo išskirtinių 
gabumų turinčius vaikus. 2008 m. TEO 

skyrė finansinę paramą šios akademijos 
mokinių studijoms. Be to, 2008 m. 
Bendrovė rėmė ir „Jungtinių pasaulio 
koledžų komiteto“ organizuojamą 
kasmetinį mokinių konkursą gauti 
stipendijoms mokytis Italijos, Norvegijos ir 
Honkongo koledžuose. 

SOcIALInIO BEnDRADARBIAVIMO 
SkATInIMAS

2008 m. TEO rėmė ar bendradarbiavo 
rengiant daugybę kultūros projektų visoje 
Lietuvoje. Vienas iš įdomiausių – 
„Džiazuojanti GALA gatvė“. Tai – Bendrovės 
mecenuojamo festivalio „Palangos vasara“ 
dalis. Projekto metu visą vasarą vyko 
nemokami ne tik džiazo grandų, bet ir 
mažiau žinomų profesionalių atlikėjų 
pasirodymai iš skirtingų Europos šalių. Ne 
mažiau garsūs buvo ir kiti pajūryje vykę bei 
TEO globoti renginiai – Jūros šventė bei 
Klaipėdos džiazo festivalis.

2008 m. pagreitį įgavo ir TEO mecenuo-
jamas GALA nekomercinio kino festivalis. 
Per pirmąjį sezoną (2007 m. lapkritis – 2008 
m. gegužė) buvo parodyti 37 filmai, 
kuriuose apsilankė daugiau kaip 10 tūkst. 
žiūrovų. Festivaliui įsibėgėjus, kino seansai 
pradėti rengti ne tik Vilniuje, bet ir Kaune 
bei Panevėžyje. 2008 m. sausį festivalis 
pelnė kultūros leidinio „Pravda“ prizą kaip 
geriausias metų kino naujokas. 

Bendrovė taip pat parėmė ir garsios 
rašytojos, dailininkės, keliautojos ir 
fotografės Jurgos Ivanauskaitės atminimui 
skirto biografinio dokumentinio filmo 
„Šokis dykumoje“ pastatymą. 

Kaip ir anksčiau, 2008 m. Bendrovė 
neatlygintinai teikė telefono numerius, taip 
prisidėdama prie visuomeninių akcijų, 
skirtų padėti nelaimės ištiktiems žmonėms 
ar sutelkti visuomenę sprendžiant 
socialines problemas. Trumpaisiais 
numeriais skambinę TEO fiksuotojo ryšio 
vartotojai per 2008 metus įvairiems 
paramos projektams, akcijoms ir 
iniciatyvoms paaukojo beveik 400 tūkst. 
litų (2007 m. – 330,3 tūkst. litų). TEO suteikti 
trumpieji numeriai, 800 ir 900 linijos 
paslaugos padėjo įmonės visuomeniniams 
partneriams ne tik rinkti paramą, bet ir 
teikti įvairaus pobūdžio konsultacijas.

Įsimintinu TEO socialinio solidarumo 
projektu tapo 2008 m. sausį išleista 
septintoji, paskutinė Hario Poterio serijos 
knyga „Haris Poteris ir mirties relikvijos“ 
Brailio raštu. Lietuva tapo viena iš 
nedaugelio Europos valstybių, kurioje 
akliesiems suprantamu raštu buvo išleistos 
visos 7 Džoanos Rouling (Joanne Rowling) 
sukurtos knygos apie berniuką burtininką.  

„Džiazuojanti gALA gatvė“ palangoje
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Iš viso 2008 m. TEO parėmė beveik 90 
(2007 m. – 60) miestų ir miestelių švenčių, 
kultūros projektų, kitų bendruomenių 
iniciatyvų. 

2008 m. TEO taip pat skatino vietos 
bendruomenių užimtumą ir sveiką 
gyvenseną: atnaujino lauko krepšinio 
aikšteles Alytuje, Radviliškyje, Švenčionyse. 
Iš viso šio projekto metu 2007–2008 m. 
TEO atnaujino 24 aikšteles skirtinguose 
šalies miestuose.

Vietos bendruomenėms penkiuose 
didžiuosiuose šalies regionuose TEO  
2008 m. padovanojo 250 kompiuterių, 
kurie atiteko tiems žmonėms, kuriems 
labiausiai jų reikia.

InOVAcIjų SkATInIMAS

Vienas iš visai Lietuvai aktualių TEO 
praėjusiais metais remtų projektų – 
racionalaus balsavimo internete sistema 
„Mano balsas“ (www.manobalsas.lt). 

Vien per pirmuosius tris projekto gyvavimo 
mėnesius svetainę „manobalsas.lt“ aplankė 
140 tūkst. lankytojų. Projektas sulaukė 
didelio visuomenės ir specialistų 
pripažinimo bei buvo apdovanotas įvairiais 
prizais.

Jau antrus metus TEO tęsė bendradarbia-
vimą su Europos Komisijos (EK) programą 
„Saugesnis internetas LT“ Lietuvoje 

įgyvendinančia Ryšių reguliavimo tarnyba 
bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir 
mokslo ministerija. Programos  „Saugesnis 
internetas“ svetainei  
www.draugiskasinternetas.lt 2008 m. TEO 
reguliariai teikė šviečiamojo pobūdžio 
informaciją apie interneto galimybes ir 
pavojus.

pARAMA SpORTUI

2008 m. TEO ir toliau išliko didžiausia 
moterų krepšinio komandos TEO rėmėja. 
Tai – stipriausia moterų krepšinio komanda 
Baltijos regione ir viena pajėgiausių 
Europoje.

2008 M. TEO LT, AB ApDOVAnOjIMAS

 „Nacionalinis atsakingo verslo  
apdovanojimas 2008“ –  

metų bendruomeniškiausia įmonė (didelių 
Lietuvos įmonių kategorija)

Daugiau informacijos apie TEO socialinę veiklą 
bei pažangą socialinės atsakomybės srityje 
rasite 2008 m.  TEO Socialinės atsakomybės 
ataskaitoje.

2008 metais TEO krepšininkės devintą kartą 
iš eilės laimėjo Baltijos moterų krepšinio 
lygos čempionatą bei vienuoliktą sezoną 
tapo Lietuvos moterų krepšinio lygos 
nugalėtojomis. TEO – vienintelė Lietuvos 
komanda, žaidžianti prestižiniame Europos 
moterų krepšinio turnyre  „Eurolyga“.

TEO moterų krepšinio komanda

http://www.draugiskasinternetas.lt
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Socialines_atsakomybes_ataskaita.pdf
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BENDROVĖS 
VALDYMAS IR 
VADOVYBĖ
Pagal TEO LT, AB įstatus Bendrovės 
valdymo organai yra Visuotinis akcininkų 
susirinkimas, Valdyba ir generalinis 
direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba 
nesudaroma.

Visuotinio akcininkų susirinkimo 
sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose 
numatytais visuotinio akcininkų 
susirinkimo kompetencijos klausimais, yra 
privalomi akcininkams, valdybai, 
generaliniam direktoriui bei kitiems 
Bendrovės darbuotojams. 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi 
teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio 
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos 
pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. 
Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 
penktoji darbo diena iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo 
diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis 
visuotiniame akcininkų susirinkime ir 
turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens 
tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, 
kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę 
patvirtinančio dokumento, turi pateikti 
dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti 
visuotiniame akcininkų susirinkime.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

GENERALINIS  DIREKTORIUS

AUDITO KOMITETAS VALDyBA ATLYGINIMŲ KOMITETAS

Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų 
Bendrovės valdymo organą. Valdybą 
sudaro septyni valdybos nariai. Valdybos 
nariai renkami dvejiem metams. Valdybos 
pirmininką dvejiem metams renka valdyba 
iš savo narių. 

Valdybos narius renka visuotinis akcininkų 
susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. 
Valdyba formuoja du komitetus: Audito ir 
Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys 
valdybos nariai.

Valdyba renka ir atšaukia generalinį 
direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas 
darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius 
nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. 

Generalinis direktorius yra Bendrovės 
vadovas. Bendrovės vadovas yra 
vienasmenis Bendrovės valdymo organas, 
kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja 
einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. 
Generalinio direktoriaus patvirtintas 

Administracijos darbo reglamentas 
išsamiai nustato generalinio direktoriaus 
bei jo pavaduotojų, taip pat kitų Bendrovės 
darbuotojų pareigas ir įgaliojimus.

Valdyba, kurios dvejų metų kadencija 
baigsis 2009 m. balandį, buvo išrinkta 2007 
m. balandžio 26 dieną. Tada akcininkai į 
Bendrovės valdybą išrinko didžiausio TEO 
LT, AB akcininko „Amber Teholding A/S“ 
pasiūlytus kandidatus: Jörgen Latte, Anders 
Gylder, Ove Alm, Joakim Sundström ir 
Björn Lindegren, taip pat Matti Hyyrynen ir 
Gert Tiivas, kuriuos per „Amber Teleholding 
A/S“ pasiūlė „East Capital“. Matti Hyyrynen ir 
Gert Tiivas buvo laikomi nepriklausomais 
valdybos nariais. 

Valdybos nariai Jörgen Latte, Anders Gylder 
ir Björn Lindegren buvo išrinkti į valdybos 
Atlyginimų komitetą, o nepriklausomi 
valdybos nariai Matti Hyyrynen ir Gert 
Tiivas bei Joakim Sundström sudarė Audito 
komitetą.
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Vietoj atsistatydinusio valdybos nario Gert 
Tiivas nuo 2008 m. balandžio 28 d. – naujas 
valdybos narys Justas Pipinis, kurį per 
„Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East 
Capital“. Jis buvo išrinktas per neeilinį 
visuotinį akcininkų susirinkimą 2008 m. 
liepos 15 dieną. Justas Pipinis yra „East 
Capital Holding AB“ (Švedija) ir „East Capital 
International AB“ (Švedija) generalinis 
direktorius. Jis taip pat buvo išrinktas 
Audito komiteto nariu.

Nuo 2008 m. gruodžio 4 d. Justas Pipinis 
atsistatydino iš TEO valdybos narių ir  
2009 m. vasario 9 d. neeilinis visuotinis 
akcininkų susirinkimas nauju valdybos 
nariu išrinko „Amber Teleholding A/S“ 
pasiūlytą nepriklausomą kandidatą 
Martyną Česnavičių. Martynas Česnavičius 
tapo ir Bendrovės Audito komiteto nariu.

Baigiantis 2007 m. balandžio 26 d. 
visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktos 

2008 M. TEO LT, AB 
APDOVANOJIMAI

„Gerbiamiausių Lietuvos įmonių 
apdovanojimai“:  

- efektyviausiai valdoma įmonė

- gerbiamiausia bendrovė pagal 
visuomenės nuomonės tyrimo 

rezultatus

Valdybos dvejų metų kadencijai, 
didžiausias TEO LT, AB akcininkas „Amber 
Teleholding A/S“, turintis 60 proc. 
Bendrovės akcijų, eiliniam visuotiniam 
akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2009 m. 
balandžio 28 d., siūlo perrinkti dabartinius 
valdybos narius: Anders Gylder, Ove Alm ir 
Joakim Sundström, atstovaujančius 
„TeliaSonera“, bei nepriklausomą valdybos 
narį Martyną Česnavičių, o vietoj Jörgen 
Latte, Björn Lindegren (abu atstovauja 
„TeliaSonera“) ir Matti Hyyrynen 
(nepriklausomas valdybos narys) į TEO 
valdybą rinkti „TeliaSonera“ atstovus Håkan 
Dahlström ir Tiia Tuovinen bei 
nepriklausomą kandidatą Lars Ohnemus.

Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje 
„NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų 
bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, 
visi „Amber Teleholding A/S“ pateikti 
kandidatai į valdybos narius būtų valdybos 
nariais - direktoriais konsultantais, o Lars 
Ohnemus ir Martynas Česnavičius būtų ir 
nepriklausomais valdybos nariais.

Daugiau informacijos apie valdybos veiklą 
2008 m. bei vertybinių popierių biržoje 
„NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų 
bendrovių valdymo kodekse įtvirtintų 
principų ir rekomendacijų laikymąsi galima 
rasti TEO LT, AB 2008 m. konsoliduotame 
metiniame pranešime bei jo priede, kurie 
yra sudėtinė finansinės atskaitomybės dalis.

TEO valdybos ir administracijos nariai prieš posėdį kaune 2008 m. rugsėjį

http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Finansines_ataskaitos.pdf
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VALDYBA  (2009 m. kovo 31 d. duomenys)

Valdybos pirmininkas, valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2007 m. balandžio 26 d.  
(pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Atlyginimų komiteto pirmininkas.

Išsilavinimas: 
Stokholmo universiteto (Švedija) Verslo administravimo bakalauras.

Darbovietė ir pareigos: 
„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities vyresnysis viceprezidentas.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: 
„Eesti Telekom AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys, „Elion Ettevõtted AS“ (Estija)  stebėtojų tarybos narys, „TeliaSonera Sverige 
Net Fastigheter AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Amber Teleholding A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Telia Pensionfund“ 
(Švedija) valdybos narys, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos narys, „TeliaSonera Försäkring AB“ (Švedija) 
valdybos narys, „Avnos AB“ (Švedija) valdybos nario pavaduotojas.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Jörgen Latte į TEO LT, AB valdybą,  
valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. 

Jörgen Latte TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

 

Valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2007 m. balandžio 26 d.  
(pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Atlyginimų komiteto narys.

Išsilavinimas:
Linköpingo technologijos instituto (Švedija) inžinerijos magistras.

Darbovietė ir pareigos: 
„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities vykdantysis viceprezidentas. 

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: 
„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas, Atlyginimų komiteto bei Verslo planavimo ir finansų 
komiteto narys, „Amber Teleholding A/S“ (Danija) valdybos narys, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Anders Gylder į TEO LT, AB valdybą,  
valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. 

Anders Gylder TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Jörgen Latte
(g. 1954 m.)

Anders Gylder
(g. 1950 m.) 
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Valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2007 m. balandžio 26 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“).

Išsilavinimas: 
Uppsalos universiteto (Švedija) Tarptautinio verslo administravimo magistras, Stokholmo karališkojo technologijos 
instituto (Švedija) Inžinerinės fizikos mokslų magistras.

Darbovietė ir pareigos: 
„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų gamybos ir produktų vadovas.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: 
„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys, „NextGenTel Holding ASA“ (Norvegija) valdybos narys.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Ove Alm į TEO LT, AB valdybą, 
valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. 

Ove Alm TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

 

Valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2007 m. balandžio 26 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“),  
valdybos Audito komiteto narys.

Išsilavinimas:
Stokholmo universiteto Verslo administravimo bakalauras.

Darbovietė ir pareigos: 
„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities verslo kontrolės viceprezidentas.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: 
„Lattelecom SIA“ (Latvija), stebėtojų tarybos narys, Audito komiteto narys bei Verslo planavimo ir finansų komiteto narys, 
„Sergel Kredittjanster AB“ (Švedija) valdybos narys, „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos nario 
pavaduotojas, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Joakim Sundström į TEO LT, 
AB valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. 

Joakim Sundström TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Ove Alm
(g. 1959 m.)

Joakim 
Sundström
(g. 1959 m.)
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Valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2007 m. balandžio 26 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“),  
valdybos Atlyginimų komiteto narys.

Išsilavinimas: 
Teisės bakalauras, turi Jūrų teisės diplomą.

Darbovietė ir pareigos: 
„TeliaSonera AB Skanova Access“ (Švedija) vyresnysis patarėjas teisiniais klausimais.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: 
„Konsumenternas tele-och Internetbyrå AB“ (Švedija) valdybos narys, „Amber Teleholding A/S“ (Danija) valdybos narys ir 
generalinis direktorius.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Björn Lindegren į TEO LT, AB 
valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. balsų. 

Björn Lindegren TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

 

Valdybos narys nuo 2002 m. balandžio 26 d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2007 m. balandžio 26 d.  
(per „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“), valdybos Audito komiteto pirmininkas.

Išsilavinimas:
Helsinkio universiteto (Suomija) Matematikos magistras.

Darbovietė ir pareigos: 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Vilniaus atstovybės vadovas ir atsakingas už banko veiklą trijose Baltijos šalyse.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: 
AB Šiaulių banko (Lietuva) stebėtojų tarybos narys, „AS Estonian Cell“ (Estija) stebėtojų tarybos narys, „AS Tallinna Vesi“ 
(Estija) stebėtojų tarybos narys.

„East Capital“ (Švedija), kuri pasiūlė Matti Hyyrynen į TEO LT, AB valdybą, 2009 m. kovo 31 d. turėjo 17 917 836 TEO LT, AB 
akcijas. Tai sudarė 2,20 proc. akcinio kapitalo ir 2,32 proc. balsų.

Matti Hyyrynen TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.

Björn 
Lindegren
(g. 1949 m.)

Matti 
Hyyrynen
(g. 1959 m.)
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Valdybos narys nuo 2009 m. vasario 9 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Audito komiteto narys.

Išsilavinimas: 
Vilniaus universiteto (Lietuva) Bankininkystės ir finansų diplomas.

Darbovietė ir pareigos: 
Investicinių fondų Amber Trust I ir Amber Trust II (Liuksemburgas) patarėjas.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: 
UAB „Malsena Plius“ (Lietuva) valdybos pirmininkas, AB „Amilina“ (Lietuva) valdybos narys, AB „Kauno pieno 
centras“ (Lietuva) valdybos narys, AB „Sanitas“ (Lietuva) valdybos narys, AB „Snaigė“ (Lietuva) valdybos narys, 
UAB „Atradimų studija“ (Lietuva) valdybos narys, UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“ (Lietuva) valdybos 
narys, UAB „Litagros prekyba“ (Lietuva) valdybos narys, UAB „Meditus“ (Lietuva) valdybos narys, UAB „Sidabra“ 
(Lietuva) valdybos narys.

„TeliaSonera AB“ (Švedija) per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Martyną Česnavičių 
į TEO LT, AB valdybą, valdo 488 947 656 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 60 proc. akcinio kapitalo ir 62,94 proc. 
balsų.

UAB „Profinance“, kurios 50 proc. akcijų turi Martynas Česnavičius, valdo 45 000 TEO LT, AB akcijų. Tai sudaro 
0,0055 proc. akcinio kapitalo ir 0,0058 proc. balsų. Jis taip pat turi 31 proc. UAB „Atradimų studija“ akcijų.

Martynas Česnavičius TEO LT, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Martynas 
Česnavičius
(g. 1972 m.)
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(g. 1968 m.) nuo 2004 m. sausio 2 d. eina 
Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas.

1995 m. jis baigė Klaipėdos universiteto 
Gamtos mokslų fakultetą (vadybos specialisto 
kvalifikacija). Nuo 2007 m. studijuoja Vienos 
Ekonomikos ir verslo administravimo 
universitete (Austrija), verslo administravimo 
magistro studijose.

Norvegijos ne gyvybės draudimo įmonės 
„Gjensidige Forsikring BA“ antrinės įmonės 
„AAS Gjensidige Baltic” valdybos pirmininko 
pavaduotojas.

VšĮ VU Tarptautinio verslo mokyklos (Lietuva) 
tarybos narys.

„Big Brothers Big Sisters International“  
(JAV, Filadelfija) valdybos narys.

TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių 
veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Arūnas Šikšta
(g. 1975 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina 
Bendrovės Pardavimo ir klientų aptarnavimo 
tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus 
pavaduotojo pareigas.

Jis turi Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto (Lietuva) verslo administravimo 
bakalauro (1997 m.), verslo administravimo 
magistro (1999 m.) ir socialinių mokslų 
daktaro (2005 m.) laipsnį.

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Lintel“ 
valdybos pirmininkas.

Turi 13 719 TEO LT, AB akcijų. Tai sudaro 
0,0017 proc. akcinio kapitalo ir 0,0018 balsų. 
Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale 
nedalyvauja.

Darius Gudačiauskas
(g. 1970 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina 
Bendrovės Paslaugų plėtros ir rinkodaros 
tarnybos vadovo ir generalinio direktoriaus 
pavaduotojo pareigas.

Jis turi Vilniaus universiteto (Lietuva) 
Ekonometrikos bakalauro (1993 m.), 
Tarptautinės verslo mokyklos Budapešte 
(Vengrija) kandidato į verslo administravimo 
magistrus (1995 m.), Emory universiteto 
(Atlanta, JAV) verslo administravimo magistro 
(1996 m.) laipsnį.

TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių 
veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Nerijus Ivanauskas

BENDROVĖS VADOVYBĖ  (2009 m. kovo 31 d. duomenys)

Generalinis direktorius Pardavimo ir klientų  
aptarnavimo tarnybos vadovas

Paslaugų plėtros ir  
rinkodaros tarnybos vadovas



32

TEO LT, AB   2008 M. METINĖ ATASKAITA 

TURINYS 32

TEO LT, AB METINĖ ATASKAITA 2008 M.

(g. 1943 m.) iki 2009 m. kovo 31 d. ėjo 
Bendrovės Finansų tarnybos vadovo ir 
generalinio direktoriaus pavaduotojo bei Iždo 
ir ryšių su investuotojais skyriaus vadovo 
pareigas.

Jis 1967 m. baigė Uppsalos (Švedija) 
universitetą ir įgijo vadybos, vadybos 
ekonomikos, politinės ekonomikos ir 
statistikos bakalauro laipsnį.

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Lintel“ 
valdybos narys.

Turi 90 000 TEO LT, AB akcijų. Tai sudaro 0,011 
proc. įstatinio kapitalo ir 0,0116 proc. balsų. 
Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale 
nedalyvauja.

Jan-Erik Elsérius
(g. 1969 m.) nuo 2005 m. vasario 9 d. eina 
Bendrovės Tinklo technologijų tarnybos 
vadovo ir generalinio direktoriaus 
pavaduotojo pareigas.

Jis turi Kauno technologijos universiteto 
(Lietuva) radioelektronikos inžinieriaus 
diplomą (1993 m.), telekomunikacijų 
inžinerijos magistro (2001 m.) ir tarptautinio 
verslo administravimo magistro (2003 m.) 
laipsnį.

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic Data 
Center“ valdybos pirmininkas.

Turi 4 669 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 0,0005 
proc. akcinio kapitalo ir 0,0006 balsų. Kitų 
Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale 
nedalyvauja.

Darius Didžgalvis
(g. 1959 m.) nuo 2009 m. balandžio 1 d. eina 
Finansų tarnybos vadovo pareigas.

Jis turi Vilniaus universiteto (Lietuva) 
Ekonominės kibernetikos ir finansų fakulteto 
diplomą (1982 m.) ir Helsinkio ekonomikos 
mokyklos (Suomija) verslo administravimo 
magistro laipsnį (2001 m.).

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic Data 
Center“ valdybos narys.

TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių 
veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Giedrius Vegys

Tinklo technologijų  
tarnybos vadovas

Finansų tarnybos vadovas

TURINYS
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Kastytis Kmitas 
Vidaus audito skyriaus direktorius 

Valdas Kaminskas 
Korporatyvinės komunikacijos 
skyriaus direktorius

Vytautas Valionis 
Strateginės plėtros ir tyrimų 
skyriaus direktorius

Eglė Gudelytė-Harvey 
Korporatyvinio administravimo ir teisės 
reikalų skyriaus direktorė

Edis Kasperavičius 
Personalo skyriaus direktorius

Vytautas Bučinskas 
Rizikų valdymo skyriaus direktorius

PAGRINDINIAI SKYRIAI
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PARDAVIMŲ IR KLIENTŲ APTARNAVIMO TARNYBA

Aleksandr Samuchov 
Verslo sprendimų departamento 
direktorius

Loreta Ivašauskienė 
Kauno regiono centro direktorė

Larijus Lapinskas 
Klaipėdos regiono centro
direktorius

Arvydas Murza 
Šiaulių regiono centro direktorius

Rimantas Misevičius 
Panevėžio regiono centro 
direktorius

Laurynas Šeškevičius 
Vilniaus regiono centro 
direktorius

Renaldas Radvila 
Procesų ir kokybės valdymo 
departamento direktorius

Arnoldas Žukauskas 
Operatorių verslo departamento
direktorius

Raimondas Geleževičius 
Pardavimų plėtros departamento 
direktorius

TURINYS
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PASLAUGŲ PLĖTROS IR RINKODAROS TARNYBA

Nerilė Mažeikienė 
Verslo klientų rinkodaros 
departamento direktorė

Gintaras Monkevičius 
Informacinių technologijų 
departamento direktorius

Haroldas Šulčinskas 
Tinklo eksploatavimo 
departamento direktorius

Aleksas Naudžiūnas 
Tinklo plėtros ir valdymo 
departamento direktorius

Mantas Katinas 
Interneto turinio plėtros 
departamento direktorius

Daiva Tonkūnienė 
Privačių klientų rinkodaros 
departamento direktorė

TINKLO TECHNOLOGIJŲ TARNYBA
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FINANSŲ TARNYBA GENERALINIO DIREKTORIAUS PATARĖJAI

Aldona Galdikaitė 
Ekonomikos departamento direktorė

Rasa Norkienė 
Patarėja korporacijos įvaizdžio 
formavimo klausimais

Dzintra Tamulienė 
Apskaitos departamento direktorė

Donatas Šedys 
UAB „Kompetencijos ugdymo
centras“ direktorius

Arvydas Tamašauskas 
VšĮ „TEO sportas“ direktorius

Saulius Markūnas 
UAB „Baltic Data Center“ direktorius

Remigijus Šeris 
UAB „Lintel“ direktorius

ANTRINĖS ĮMONĖS

2009 m. kovo 31 d. galiojusi valdymo struktūra ir darbuotojai.

TURINYS
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TEO AKCIJOS  
IR AKCININKAI
TEO akcinį kapitalą sudaro 814 912 760 vieno lito 
nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų. Jis nekito 
nuo 1997 metų.

38 095 242 akcijos yra Bendrovės nuosavos akcijos, 
kurioms nesuteikiamos Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymo nustatytos turtinės ir neturtinės teisės, 
todėl balsus visuotiniame akcininkų susirinkime 
suteikiančių TEO LT, AB akcijų skaičius yra 776 817 518.

Nuo 2000 m. Bendrovė vykdo Tarptautinių depozitoriumo 
pakvitavimų programą. Vienas pakvitavimas atitinka  
10 paprastųjų vardinių akcijų. 2008 m. gruodžio 31 d. 
duomenimis, 31 641 670 akcijų pagrindu buvo išleisti 
3 164 167 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai.  
Tai sudaro 3,88 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.

TEO LT, AB kapitalo struktūra (proc.)

paprastosios 
vardinės 

akcijos

Tarptautiniai 
depozitoriumo 

pakvitavimai

2008-12-31 96,12 3,88
2008-09-30 96,12 3,88
2008-06-30 96,12 3,88
2008-03-31 95,65 4,35
2007-12-31 93,20 6,80

AkcInInkAI

Pagrindinis TEO akcininkas yra didžiausia 
Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų 
įmonė – „TeliaSonera AB“, netiesiogiai per 
savo antrinę įmonę „Amber Teleholding 
A/S“ valdanti 60 proc. Bendrovės akcijų.

2008 m. valstybė, atlygindama Lietuvos 
piliečiams už valstybės išperkamą 
nekilnojamąjį turtą Bendrovės akcijomis, 
sumažino savo kapitalo dalį nuo 1,57 proc. 
(2007 m. gruodžio 31 d.) iki 1,26 proc. 
(2008 m. gruodžio 31 d.).

Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, 
įvykusio 2009 m. vasario 9 d., metu 
bendras TEO akcininkų skaičius buvo 
15 802.

TEO LT, AB akcininkai 2008 m. gruodžio 31 d.

Kiti akcininkai 34,07%

„Amber Teleholding A/S“ (Danija) 60,00%

Nuosavos akcijos 4,67%

Lietuvos valstybė 1,26%
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TEO LT, AB akcininkų sudėtis pagal akcininkų 
rezidavimo šalis (2008-12-31 duomenys)

Šalis Akcininkų 
skaičius Akcijų skaičius TEO kapitalo 

dalis (%)

Danija 1 488 947 656 60,00
Lietuva 15 595 140 284 952 17,21
Estija 9 79 519 230 9,76
JAV* 35 41 205 789 5,06
Švedija 12 38 027 369 4,67
Normandijos salos 1 10 252 500 1,26
Jungtinė Karalystė 15 5 997 108 0,74
Latvija 8 4 849 563 0,60
Vokietija 3 2 841 805 0,35
Suomija 7 967 310 0,12
Islandija 1 894 426 0,11
Prancūzija 2 333 100 0,04
Kaimanų salos 1 224 952 0,03
Slovėnija 2 174 000 0,02
Šveicarija 3 149 429 0,02
Rusija 3 70 401 0,01
Norvegija 2 55 929 0,01
Austrija 2 25 430 0,00
Liuksemburgas 2 19 712 0,00
Nyderlandai 1 18 000 0,00
Airija 6 16 602 0,00
Baltarusija 2 15 930 0,00
Kinija 1 5 250 0,00
Pietų Korėja 1 5 100 0,00
Bahamai 1 3 780 0,00
Lenkija 1 3 000 0,00
Izraelis 1 2 000 0,00
Italija 1 1 400 0,00
Belgija 1 750 0,00
Argentina 1 287 0,00
Iš viso: 15 721 814 912 760 100,00

Šalis Akcininkų 
skaičius

Akcijų 
skaičius

TEO kapitalo 
dalis (%)

Fiziniai asmenys 15 414 94 937 135 11,65

Juridiniai asmenys 132 17 179 204 2,11

Bankai ir finansų institucijos 19 11 995 884 1,47

Valstybė, atstovaujama Valstybės 
turto fondo

1 9 888 363 1,21

Draudimo įstaigos 14 4 809 642 0,59

Investiciniai fondai 7 949 337 0,12

Valstybė, atstovaujama Valstybinės 
mokesčių inspekcijos 

3 362 630 0,04

Finansų maklerių įmonės 5 162 757 0,02

Iš viso: 15 595 140 284 952 17,21

*Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programos bankas 
depozitoriumas yra registruotas JAV.

Lietuvoje registruotų TEO LT, AB akcininkų struktūra  
(2008-12-31 duomenys)
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prekyba TEO akcijomis vertybinių popierių biržoje „nASDAQ OMX Vilnius“

prekyba Bendrovės akcijomis vertybinių popierių biržoje „nASDAQ OMX Vilnius“ 2004-2008 m.

2008 m. 2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m.

Atidarymo kaina (LTL) 2,38 2,77 2,71 - -
Didžiausia kaina (LTL) 2,39 3,08 2,80 2,85 2,36
Mažiausia kaina (LTL) 1,13 2,16 2,10 2,15 1,56
Vidutinė kaina (LTL) 1,88 2,54 2,40 2,41 1,91
Paskutinė kaina (LTL) 1,16 2,37 2,76 2,71 2,15
Apyvarta (vnt.) 138 576 177 197 630 335 132 841 063 83 526 590 71 877 806
Apyvarta (mln. LTL) 261,19 502,85 318,32 201,68 136,34
Kapitalizacija (mln. LTL) 945,30 1 931,34 2 249,16 2 208,41 1 752,06
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pREkyBA TEO AkcIjOMIS

Bendrovės akcijos yra įtrauktos į vertybinių 
popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ 
Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – 
TEO1L). 

Prekybai Bendrovės akcijomis 2008 m. 
daug įtakos turėjo neigiamos tendencijos 
pasaulio vertybinių popierių rinkose.  
Per metus TEO vienos akcijos kaina 
vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX 
Vilnius“ sumažėjo 51,3 procento. 

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.
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prekyba TEO tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių popierių biržoje

prekyba Bendrovės tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių popierių biržoje 2004-2008 m.

2008 m. 2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m.

Didžiausia kaina (JAV dol.) 10,48 12,00 10,60 9,82 8,50
Mažiausia kaina (JAV dol.) 4,41 8,83 7,70 7,45 5,26
Paskutinė kaina (JAV dol.) 4,67 10,04 10,60 9,30 8,50
Apyvarta (vnt.) 337 241 2 590 357 4 203 108 2 226 190 1 940 320
Apyvarta (mln. D. Britanijos svarų) 3,01* 13,02 19,09 17,56 7,82

*Nuo 2008 m. pakvitavimų apyvarta yra skaičiuojama JAV doleriais.

0

100000

200000

300000

400000400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

14

12

10

8

6

4

2

0

Apyvarta (vnt.)               Kaina (JAV dol.)

pREkyBA TEO TARpTAUTInIAIS 
DEpOzITORIUMO pAkVITAVIMAIS

TEO tarptautiniais depozitoriumo 
pakvitavimais prekiaujama Londono 
vertybinių popierių biržoje (simbolis – 
TEOL).

Prekyba TEO tarptautiniais depozitoriumo 
pakvitavimais Londono vertybinių 
popierių biržoje žymiai sumažėjo, nes per 
2008 m. pakvitavimų skaičius, skaičiuojant 
nuo bendro Bendrovės akcinio kapitalo, 
sumažėjo nuo 6,8 iki 3,88 procentų. 
Pakvitavimai yra keičiami į paprastąsias 
akcijas ir jomis prekiaujama vertybinių 
popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“.

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.
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InDEkSAI

TEO LT, AB akcijos, kaip vienos likvidžiausių 
vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX 
Vilnius“, yra įtrauktos į šių NASDAQ OMX 
Baltijos šalių vertybinių popierių biržų 
indeksus:

OMX Baltijos šalių vertybinių  −
popierių rinkos lyginamasis indeksas 
(OMX Baltic Benchmark (OMXBB)), 
kurį sudaro visų sektorių didžiausios 
kapitalizacijos ir likvidžiausių bendrovių 
akcijos, kuriomis prekiaujama OMX 
Baltijos šalių vertybinių popierių biržose;

  − Prekybinis indeksas „OMX Baltic 10” 
(OMXB10), kurį sudaro 10 pačių 
likvidžiausių Baltijos šalių bendrovių 
akcijų OMX Baltijos šalių VP biržose;

Visų akcijų indeksas „OMX Baltic” −  
(OMXB), kurį sudaro visos Baltijos šalių 
vertybinių popierių biržų Oficialiajame ir 
Papildomajame sąraše kotiruojamos 
bendrovės, išskyrus tas bendroves, 
kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. 
ir daugiau išleistų akcijų;

OMX Baltijos šalių vertybinių  −
popierių rinkos telekomunikacijų 
sektoriaus indeksas, kurį sudaro TEO 
LT, AB ir „Eesti Telecom“ (Estija) akcijos;

 „ − OMX Vilnius” visų akcijų indeksas 
(OMXV), kurį sudaro visos vertybinių 
popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ 
Oficialiajame ir Papildomajame sąraše 
kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas 
bendroves, kuriose vienas akcininkas 
valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų.

TEO LT, AB akcijos kainos ir vertybinių popierių biržos „nASDAQ OMX Vilnius“ indeksų 
pokytis 2004-2008 m.

2004-01-01 2008-12-31 pokytis (%)

Indeksas „OMX Baltic Benchmark“ 264,49 228,12 (13,75)
Indeksas „OMX Vilnius“ 174,48 176,25 2,73
TEO LT, AB akcijos kaina (LTL) 1,58 1,16 (26,58)
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DIVIDEnDAI

Bendrovė kiekvienais metais moka 
dividendus, nors ir neturi oficialiai 
patvirtintos dividendų mokėjimo politikos. 
Po 2000 m., kai akcijos buvo išplatintos 
viešai, įmonės dividendams skirta suma 
sudarydavo 50-70 proc. tų metų grynojo 
pelno. 2003 m. Bendrovė patyrė nuostolį, 
tačiau dividendus mokėjo. Nuo 2003 m. 
kasmet vienai akcijai išmokėti dividendai 
viršijo akcijai tenkantį konsoliduotą pelną. 
Taip yra dėl to, kad pagal Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 
reikalavimus dividendai akcininkams 
mokami iš pagrindinės įmonių grupės 
įmonės, t.y. TEO LT, AB, sukaupto 
nepaskirstyto pelno. Nuo 2006 m. 
akcininkams išmokama beveik maksimali 
pagal įstatymus galima dividendų suma 
(96−98 proc. pagrindinės įmonės 
nepaskirstyto pelno).

2008 m. Bendrovė išmokėjo akcininkams 
194 204 tūkst. litų 2007 metų dividendų, 
arba 0,25 lito už vieną akciją. Remiantis 
įstatymais, dividendai buvo mokami tiems 
akcininkams, kurie eilinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo dieną − 2008 m. 
balandžio 29 d. − buvo Bendrovės 
akcininkai. 2008 m. gegužės 28 d. 
dividendai visiems akcijų ir tarptautinių 
depozitoriumo pakvitavimų turėtojams 
buvo išmokėti pinigais.

Pasikeitus Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymo nuostatoms, nuo  
2009 m. dividendus turi teisę gauti tie 
asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai 
dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl 
dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio 
akcininkų susirinkimo pabaigoje. 

Eilinis visuotinis TEO LT, AB akcininkų 
susirinkimas, kuriame bus priimtas 
sprendimas dėl 2008 m. pelno paskirstymo, 
vyks 2009 m. balandžio 28 dieną. 
Susirinkimui priėmus sprendimą mokėti 
2008 m. dividendus, dividendai bus 
mokami tiems akcininkams, kurie dešimtos 
darbo dienos po susirinkimo pabaigoje, t.y. 
2009 m. gegužės 13 d., bus Bendrovės 
akcininkai.

2008 m. 2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m.

Konsoliduotas pelnas 
vienai akcijai (litais) 0,21 0,21 0,17 0,11 0,04

Išmokėti dividendai 
vienai akcijai (litais) 0,23* 0,25 0,26 0,16 0,13

Pagrindinės įmonės 
nepaskirstytas pelnas 
(tūkst. litų)

183 376 197 298 211 104 168 486 129 478

Išmokėtų dividendų 
suma (tūkst. litų) 178 668* 194 204 201 973 124 291 100 986

*Bendrovės valdyba pasiūlė eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2009 m. 
balandžio 28 d., priimti sprendimą mokėti 0,23 lito 2008 m. dividendų.
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INFORMACIJA 
INVESTUOTOJAMS
EILInIS VISUOTInIS AkcInInkų 
SUSIRInkIMAS

Eilinis visuotinis TEO LT, AB akcininkų 
susirinkimas vyks 2009 m. balandžio 28 d., 
antradienį, 13 val. TEO LT, AB centrinėje 
būstinėje, Savanorių pr. 28, Vilniuje, 
Lietuvoje.

Asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkais 
visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų 
apskaitos dienos – 2009 m. balandžio 21 d. 
– pabaigoje, turės teisę dalyvauti ir balsuoti 
visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Viena paprastoji vardinė TEO LT, AB akcija 
suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų 
susirinkime. Bendrovės akcinį kapitalą 
sudaro 814 912 760 paprastųjų vardinių 
vieno lito nominalios vertės akcijų. 
38 095 242 akcijos yra Bendrovės nuosavos 
akcijos, kurioms nesuteikiamos Akcinių 
bendrovių įstatymo nustatytos turtinės ir 
neturtinės teisės, todėl balsus visuotiniame 
akcininkų susirinkime suteikiančių  
TEO LT, AB akcijų skaičius yra 776 817 518.

Pagal TEO LT, AB tarptautinių 
depozitoriumo pakvitavimų programą, 
vienas tarptautinis depozitoriumo 
pakvitavimas atitinka 10 paprastųjų 
vardinių akcijų. Programos bankas 

depozitoriumas – „Deutsche Bank Trust 
Company Americas“, 60 Street, Niujorkas, 
NY 10005, JAV.

2008 M. DIVIDEnDAI

Dividendai bus mokami tiems akcininkams, 
kurie dešimtos darbo dienos po eilinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio 
sprendimą paskirstyti 2008 m. pelną ir 
mokėti dividendus, pabaigoje, t.y. 2009 m. 
gegužės 13 d. bus Bendrovės akcininkais. 

Vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX 
Vilnius“ prekybos taisyklės numato, kad 
nuosavybės teisė į vertybinius popierius, 
perleidžiamus pagal centrinės rinkos 
sandorius, pereina atsiskaitymo už 
centrinės rinkos sandorius dieną, tai yra 
trečią dieną po sandorio. Prekyba TEO LT, 
AB akcijomis vertybinių popierių biržos 
„NASDAQ OMX Vilnius“ centrinėje rinkoje 
bus sustabdyta 2009 m. balandžio 28 d.  
13 val., t. y. eilinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo metu.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatymas numato, kad dividendai turi būti 
išmokami per vieną mėnesį nuo nutarimo 
dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. 

DIVIDEnDų ApMOkESTInIMAS

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, 
2008 m. dividendai bus apmokestinami 
tokia tvarka:

Lietuvos Respublikos rezidentams  −
fiziniams asmenims taikant 20 proc. 
gyventojų pajamų ir 6 proc. privalomojo 
sveikatos draudimo mokesčio tarifus (iš 
viso 26 proc. tarifu); 
Lietuvos Respublikos rezidentams  −
juridiniams asmenims ir užsienio šalių 
rezidentams juridiniams asmenims 
taikant 20 proc. pelno mokesčio tarifą, 
jeigu kitaip nenumato įstatymai;
Užsienio šalių rezidentams fiziniams  −
asmenims taikant 20 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio tarifą.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos 
Respublika yra sudariusi tarptautines 
dvigubo apmokestinimo išvengimo 
sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose 
sutartyse numatytomis mokesčių 
lengvatomis, pateikę Užsienio valstybės 
rezidento prašymo sumažinti 
išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 
(DAS-1).

Informacija investuotojams operatyviai 
atnaujinama svetainėje www.teo.lt

http://www.teo.lt
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fInAnSInėS ATASkAITOS

2008 metų TEO LT, AB metinę ataskaitą 
anglų ir lietuvių kalbomis, taip pat kitas 
Bendrovės finansines ataskaitas ir 
pranešimus spaudai galima rasti internete 
adresu: www.teo.lt.

2009 metais TEO įmonių grupės veiklos 
rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

balandžio 17 d.  − – tarpinės 
konsoliduotos finansinės ataskaitos už 
2009 m. kovo 31 d. pasibaigusį 
laikotarpį;

liepos 21 d.  − – tarpinės konsoliduotos 
finansinės ataskaitos už 2009 m. birželio 
30 d. pasibaigusį laikotarpį;

spalio 16 d. −  – tarpinės konsoliduotos 
finansinės ataskaitos už 2009 m.  
rugsėjo 30 d. pasibaigusį laikotarpį.

2008 M. TEO LT, AB ApDOVAnOjIMAI

 „OMX Baltic Market Awards“ –  
geriausiai informaciją rinkai atskleidžiančiai 

bendrovei Lietuvoje

 „IR Magazine Awards“ –  
geriausiai ryšius su investuotojais 

palaikančiai Lietuvos įmonei 

„Baltic Corporate Excellence Awards“ – 
sėkmingiausiai listinguojamai įmonei Lietuvoje

AnALITIkAI 

2008 m. Bendrovės veiklos 
rezultatus ir akcijų vertę 
analizavo šie bankai ir finansų 
maklerių įmonės:

„FinHill“
Tel. +370 640 39804

„Hansabank Markets“
Tel. +370 5 268 4733

„Orion Securities“
Tel. +370 5 246 1692

SEB Enskilda
Tel. +370 5 268 1237

RyšIAI SU InVESTUOTOjAIS

Darius Džiaugys, 
TEO LT, AB Korporatyvinės komunikacijos 
skyriaus Informacijos sektoriaus vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. paštas: darius.dziaugys@teo.lt.

http://www.teo.lt
mailto:darius.dziaugys@teo.lt
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fInAnSų RODIkLIAI 2008 m. 2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m.

Pajamos (mln. Lt) 826 793 735 730 721
EBITDA (mln. Lt) 349 352 352 354 336
EBITDA marža (%) 42,2 44,4 47,9 48,5 46,6
Veiklos pelnas (mln. Lt) 182 185 158 106 45
Veiklos pelno marža (%) 22,1 23,4 21,6 14,5 6,2
Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio (mln. Lt) 190 196 162 109 41
Laikotarpio pelnas (mln. Lt) 160 163 131 84 34
Pelno marža (%) 19,4 20,5 17,8 11,5 4,7
Visas turtas (mln. Lt) 1 183 1 206 1 249 1 259 1 280
Akcininkų nuosavybė (mln. Lt) 1 036 1 071 1 110 1 104 1 121
Ilgalaikės investicijos (mln. Lt) 180 195 111 73 75
Akcijų skaičius, neįskaičiavus nuosavų akcijų (tūkst.) 776 818 776 818 776 818 776 818 776 818
Pelnas vienai akcijai (litais) 0,21 0,21 0,17 0,11 0,04
Išmokėti dividendai vienai akcijai (litais) 0,23* 0,25 0,26 0,16 0,13
Akcijos kaina laikotarpio pabaigoje (litais) 1,16 2,37 2,76 2,71 2,15

PAGRINDINIAI ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI

SAnTykInIAI RODIkLIAI 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31

Naudojamo kapitalo pelningumas (%) 18,5 18,4 14,4 9,6 3,7
Vidutinė turto grąža (%) 16,0 15,7 12,6 8,3 3,3
Nuosavybės pelno norma (%) 15,7 15,3 11,8 7,5 2,9
Skolos koeficientas (%) (30,4) (34,8) (26,9) (25,8) (8,7)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 0,7 0,7 0,8 1,7 1,8
Bendras likvidumo koeficientas (%) 353,7 451,4 536,5 519,0 306,0
Turto apyvartumas (%) 72,6 67,0 58,6 57,5 51,2
Kapitalo ir turto santykis (%) 87,6 88,8 88,8 87,7 87,6
Dividendų išmokėjimo koeficientas (%) 111,7* 119,3 154,9 149,5 313,7
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis 5,6 11,3 16,2 24,6 53,8

*Bendrovės valdyba pasiūlė eiliniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2009 m. balandžio 28 d., priimti sprendimą mokėti 0,23 lito 2008 m. dividendų. 
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VEIkLOS RODIkLIAI 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31

Naudojamų fiksuotojo ryšio linijų skaičius 767 805 788 946 784 958 798 617 819 147
Linijų skaičius 100 gyventojų 23,4 23,4 23,2 23,5 23,9
Skaitmenavimo lygis (%) 94,0 94,0 93,9 93,5 92,7
Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius iš viso: 298 080 258 819 181 012 105 039 50 372

- DSL prieigų, parduotų mažmeniniams klientams, skaičius 248 553 229 145 176 147 102 117 47 465
- prieigų per šviesolaidinį tinklą (FTTB, FTTH) skaičius 23 947 7 432 2 472 - -
- prieigų per WiFi tinklą skaičius 23 052 19 612 - - -
- DSL prieigų, parduotų didmeniniams klientams, skaičius 2 217 2 363 2 155 2 681 2 734
- prieigų skirtąja linija ir šviesolaidiniais kabeliais skaičius 311 267 238 241 173

Belaidžio interneto prieigos (WiFi) taškų skaičius 4 203 3 182 804 287 -
IPTV paslaugų vartotojų skaičius 40 350 17 453 4 902 - -
DVB-T paslaugų vartotojų skaičius 26 327 - - - -
Darbuotojų skaičius 3 332 3 177 3 098 3 005 3 120
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INFORMACIJA PASITEIRAUTI
TEO LT, AB
Savanorių pr. 28
LT-03501 Vilnius, Lietuva
Tel. 1511, (8 5) 262 1511
Faks. (8 5) 212 6665
www.teo.lt

UAB „Lintel“
J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97
LT-08222 Vilnius, Lietuva
Tel. 1808, (8 5) 236 8301
Faks. (8 5) 278 3322
www.lintel.lt

UAB „Baltic Data Center“
Žirmūnų g. 141
LT-09128 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 274 8360 
Faks. (8 5) 278 3399
www.bdc.lt

UAB „Kompetencijos ugdymo centras“
Palangos g. 4, III aukštas
LT-01117 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 274 8477
Faks. (8 5) 212 1569
www.kuc.lt

VšĮ „TEO sportas“
Savanorių pr. 28
LT-03116 Vilnius
Tel. (8 5) 278 8944
Faks. (8 5) 278 8831
www.teobasket.lt




