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1. Kaip prisijungti prie MANO TEO pirmą kartą (naujas vartotojas). Registravimosi 

procedūra. 

2. Kaip prisijungti prie MANO TEO (esamas vartotojas) 

3. Slaptažodžio priminimo procedūra. 

4. Vartotojo tapatybės patvirtinimas. 

 

 

 

1. Kaip prisijungti prie MANO TEO pirmą kartą? (naujas vartotojas) 
1. žingsnis. Atsidarykite www.manoteo.lt 

2. žingsnis. Spauskite mygtuką „Registruotis“ 

 

 
 

3. žingsnis. Atsidariusiame lange pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų.  

 

 

 

 

 

http://www.manoteo.lt/
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Registracija per banką 

Jeigu naudojatės vieno iš bankų elektroninės bankininkystės sistema – rekomenduojame rinktis registraciją per 

banką. Elektroninė bankininkystė naudojama tik jūsų atpažinimui, t.y. jokie finansiniai duomenys nėra 

naudojami ar tikrinami.  

Pagrindinis šio prisijungimo būdo privalumas – nereikia atsiminti jokių papildomų slaptažodžių ar prisijungimo 

vardų. 

Registracija su el. parašu 

Jeigu naudojatės el. parašu – rekomenduojame pasinaudoti registracija su el. parašu. Registruojantis šiuo 

būdu, nereikia vesti jokių prisijungimo duomenų. Slaptažodis jums bus atsiųstas tiesiai į jūsų telefoną. 

Registracija su slaptažodžiu 

Prisijungimo vardą ir slaptažodį rasite užsakymo blanke (1 pav.), kuris yra pridedamas prie sutarties arba 

sąskaitoje (jeigu iki šiol gaudavote popierinės sąskaitas) (2 pav.). 

 

1 pav. Užsakymo blankas 
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2 pav. Sąskaita 

Dėmesio! VOX telefono linijos turėtojai turi galimybę skambinti nemokomu telefonu 117 iš turimos telefono 

linijos ir susikurti sau laikiną prisijungimo prie MANO TEO slaptažodį. 

 

4. žingsnis. Registracijos užbaigimas 

Prisijungus prie MANO TEO vienu iš 3-iame žingsnyje pasirinktų būdų – jums bus pasiūlyta susipažinti su 

naudojimosi savitarnos svetaine MANO TEO taisyklėmis. Prašome įdėmiai jas perskaityti ir paspausti mygtuką 

„Sutinku“. 

Tai atlikus, atsidarys nustatymų langas, kuriame užpildykite reikiamus MANO TEO naudotojo duomenis 
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Šiame lange įveskite savo el. paštą, kontaktinį telefoną, susikurkite prisijungimo vardą (arba palikite tokį koks jis 

yra), susikurkite pastovų slaptažodį, kurį naudosite ateityje. 

Sėkmingai baigę pirmą registracijos etapą, naršyklės lange pamatysite pranešimą: 

 



5 
 

Taip pat į savo el. pašto dėžutę gausite el. laišką: 

 

El. laiške paspauskite patvirtinimo nuorodą. 

5 žingsnis. Tapatybės patvirtinimas (jeigu pasirinkote prisijungimo būdą „Prisijungimas su slaptažodžiu“ 

3-iame žingsnyje. Besijungiantiems per banką arba su el. parašu – papildomai tapatybės tvirtinti nereikia.) 

Norėdami užtikrinti jūsų asmeninių duomenų saugumą, prašome atlikti papildomą tapatybės patvirtinimą. 

Prisijunkite prie savitarnos svetainės MANO TEO. Joje matysite pranešimą, kad nebaigėte registracijos iki galo.  

 

Paspauskite pranešime esančią nuorodą ir pasirinkite vieną nurodytų tapatybės patvirtinimo būdų. Detalesnė 

informacija pateikiama šio dokumento 4 punkte. 

5 Kaip prisijungti prie MANO TEO? (esamas vartotojas) 

 
1. žingsnis. Atsidarykite www.manoteo.lt 

2. žingsnis. Spauskite mygtuką „Prisijungti“ 

 

3. žingsnis. Atsidariusiame lange pasirinkite prisijungimo būdą. 

http://www.manoteo.lt/
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Prisijungimas per banką 

Jeigu naudojatės vieno iš bankų elektroninės bankininkystės sistema – rekomenduojame rinktis prisijungimą 

per banką. Elektroninė bankininkystė naudojama tik jūsų atpažinimui, t.y. jokie finansiniai duomenys nėra 

naudojami.  

Pagrindinis šio prisijungimo būdo privalumas – nereikia atsiminti jokių papildomų slaptažodžių ar prisijungimo 

vardų. 

Prisijungimas su el. parašu 

Jeigu naudojatės el. parašu – rekomenduojame pasinaudoti prisijungimu su el. parašu. Registruojantis šiuo 

būdu, nereikia atsiminti jokių prisijungimo duomenų. Slaptažodis jums bus atsiustas tiesiai į jūsų telefoną. 

Prisijungimas su slaptažodžiu 

Jeigu nenorite jungtis arba nesinaudojate nei el. bankininkyste, nei el. parašu, siūlome jungtis su prisijungimo 

vardu ir slaptažodžiu, kuriuos susikūrėte pirmo prisijungimo metu. 

6 Slaptažodžio priminimo procedūra. 

Rekomenduojame: 

1. Jungtis per elektroninės bankininkystės sistemas, pasirinkus banką, kurio elektroninės bankininkystės 

sistema naudojatės. El. bankininkystė naudojama tik jūsų atpažinimui, o jums nereikia prisiminti jokių papildomų 

slaptažodžių. 

2. Jungiantis naudoti elektroninį parašą, jeigu jį turite. Pasirinkus šį būdą, jums taip pat nereikės prisiminti jokių 

papildomų slaptažodžių. 

3. Jeigu norite prisijungti prie MANO TEO su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, o jį pamiršote – spauskite 

mygtuką „Prisijungti“, o atsidariusiame lange – „Pamiršote?“ 



7 
 

 

 

 

 

 

 

Atsidariusiame lange įveskite savo el. pašto adresą ir jums bus atsiųsti jūsų prisijungimo duomenys. 

Dėmesio!  Jeigu esate VOX (turite fiksuotą telefono liniją) klientas, skambinkite nemokamu telefonu 117 ir, 

sekdami nuorodas, gaukite naują laikiną prisijungimo slaptažodį prie MANO TEO. 
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Jeigu nei vienas iš aukščiau rekomenduojamų būdų nepadėjo, konsultuokitės internetu tiesiogiai arba 

skambinkite klientų aptarnavimo telefonu 1817. 

7 Vartotojo tapatybės patvirtinimas. 

Klientams, kurie prisijungė prie MANO TEO su laikinais prisijungimo duomenimis (spausdinamais užsakymo 

blanke arba sąskaitoje), asmeninių duomenų saugumui užtikrinti naudojimasis svetaine yra apribotas. 

Jeigu norite naudotis visomis MANO TEO svetainės funkcijomis patvirtinkite savo tapatybę. 

Tai galima atlikti keliais būdais priklausomai nuo to, kokiomis paslaugomis naudojatės. 

 

1. Naudojuosi el. bankininkyste – tapatybės patvirtinimas per banką. Šis būdas tinka visiems klientams; 

2. Naudojuosi internetu ZEBRA – tapatybės patvirtinimas iš namų interneto linijos. Šis būdas tinka ZEBRA 

klientams; 

3. Naudojuosi namų telefonu VOX- tapatybės patvirtinimo kodo gavimas paskambinus iš savo namų linijos 

telefonu 1817. Šis būdas tinka VOX klientams. 

4. Naudojuosi televizijos paslauga „Skaitmeninė GALA“ – tapatybės patvirtinimas su DVB-T kortelės 

numeriu. Šis būdas tinka paslaugos “Skaitmeninė GALA” klientams.  

https://messenger.providesupport.com/messenger/teo.html
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Vienu iš aukščiau išvardintų būdų patvirtinę savo tapatybę, pamatysite pranešimą:

 

Spauskite mygtuką „Tęsti naršymą“ ir naudokitės svetainės teikiamomis galimybėmis.   

Jei tapatybės patvirtinti nepavyko, kreipkitės į nemokamą Tiesioginę pagalbą internetu arba skambinkite 

mokamu privačių klientų aptarnavimo telefonu 1817. 

 

https://messenger.providesupport.com/messenger/teo.html

