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DEL NUSTATYTŲ LlETUVoS RESPUBLlKoS nyŠtŲ REGULlAVlMo TARNYBoS IPARElGoJlMŲ

Vadovaudamiesi 2016 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau _

Tarnyba) direktoriaus isakymu Nr. 1V-261 "Dė| ūkio subjekto TEo, LT, AB, turinčio didelę itaką didmeninės

centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje" bei 2011 m. spalio 10 d. Tarnybos

direktoriaus isakymu Nr. 1V-960 ,,Dėl Prieigos, iskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių

patvirtinimo" pateikiame Tarnybai Telia Lietuva, AB atnaujintos Didmeninės plačiajuosčio ryŠio prieigos teikimo

sutarties, bei jos 1,2,3,4' 5' 6 priedų esminius pakeitimus.

1. Didmeninės plačiaiuosčio ryšio prieigossutaĖis. Keičiasisutarties4, 16 punktaibei 1 lentelė.
Galioja iki 2019.02.06

4.Šalys pripaŽista, kad prieiga (didmeninės plačiajuosčio ryŠio prieiga ADSL (3 priedas), didmeninė
plačiajuosčio ryšio prieiga FTTx (4 priedas), ryŠio |inija (5 priedas), didmeninės plačiajuosčio ryŠio prieiga
VDsL (6 priedas)), naudojamos prieigos paslaugoms teikti' nuosavybės teise priklauso Telia.

1 lentelė

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos kodas,
pagrindine/susijusi

paslauga
Paslaugos paskirtis

Didmeninė plačiajuosčio ryŠio
prieigos ADSL paslauga

DPP ADSL
paslauga teikiama per ADSL prieigos tinklą,
kai Telia suteikia prieigos ir pagrindini tinklą

skaitmeniniam duomenų srautui perduoti
abiem krvotimis: parsiuntimui ir išsiuntimui.

Didmeninė plačiajuosčio ryŠio
prieigos FTTx paslauga

DPP FTTx

paslauga teikiama per FTTx (iskaitant LAN)
prieigos tinklą, kai Telia suteikia prieigos ir
pagrindinį tinklą skaitmeniniam duomenų

srautui perduoti abiem kryptimis: parsiuntimui
ir išsiuntimui.

Ryšio linijos prie DPP taško
paslauga

Susijusi paslauga

operatoriaus uŽsakyta ryŠio linija skirta
sujungti operatoriaus tinklą su Telįa tinklu to

paties adreso ribose (Sutarties 2 priedo 1

lenteleje numatytuose tinklų sujungimo
taškuose)

Didmeninė plačiajuosčio ryšio
prieigos VDSL paslauga

DPP VDSL
paslauga teikiama per VDSL prieigos tinklą,
kai Telia suteikia prieigos ir pagrindinį tinklą

skaitmeniniam duomenų srautui perduoti
abiem kryptimis: parsiuntimui ir išsiuntimui.
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16.Telia tinklo taŠkų (sujungimo su operatoriaus tinklu) vietovės, kuriose gali būti suteikta dįdmeninė
plačiajuosčio ryŠio prieiga, yra iŠvardintos 2 priede' Didmeninės plačiajuosčio ryŠio prieigos paslaugos
teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Telia tinkle, esant techninėms galimybems.

2. Didmeninės pIačiajuosčio ryšio prieigos sutartis. Keičiasi sutarties 4, 16 punktai bei 1 lentelė.
Galioja nuo 2019.02.06

4.Šalys pripaŽista' kad prieiga (didmenines plačiajuosčio ryŠio prieiga ADsL (3 priedas), didmeninė
plačiajuosčio ryŠio prieiga FTTx (4 priedas), prisijungimo prie DPP taŠko paslauga (5 priedas), didmeninės
plačiajuosčio ryŠio prieiga VDSL (6 priedas)), naudojamos prieigos paslaugoms teikti, nuosavybės teise
priklauso Telia.

1 lentele

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos kodas,
pagrindine/susijusi

paslauga
Paslaugos paskirtis

Didmeninė plačiajuosčio ryŠio
prieigos ADSL paslauga

DPP ADSL
paslauga teikiama per ADSL prieigos tinklą,
kai Telia suteikia prieigos ir pagrindinitinklą
skaitmeniniam duomenų srautui perduoti

abiem kryptimis: parsiuntimui ir išsiuntimui.

Didmeninė plačiajuosčio ryšio
prieigos FTTx paslauga

DPP FTTx

paslauga teikiama per FTTx (iskaitant LAN)
prieigos tinklą, kai Telia suteikia prieigos ir
pagrindini tinklą skaitmeniniam duomenų

srautui perduoti abiem kryptimis: parsiuntimui
ir išsiuntimui.

Prisijungimo prie DPP taško
paslauga

Susijusi paslauga

operatoriaus uŽsakytas prisijungimo taškas
skirtas prijungti operatoriaus tinklą prie Telia

tinklo to paties adreso ribose (Sutarties 2
priedo 1 lentelėje numatytuose prisijungimo

taškuose)

Didmeninė plačiajuosčio ryŠio
prieigos VDSL paslauga

DPP VDSL
paslauga teikiama per VDSL prieigos tinklą,
kai Telia suteikia prieigos ir pagrindinitinklą
skaitmeniniam duomenų srautui perduoti

abiem kryptimis: parsiuntimui ir išsiuntimui.

16.Telia tinklo taškų (operatoriaus prisĮungimo prie Telia tinklo taŠkai) vietovės, kuriose gali būti
suteiktas prisijungimas prie didmenine plačiajuosčio ryŠio prieigos taŠko, yra iŠvardintos 2 priede. Didmeninės
plačiajuosčio ryŠio prieigos paslaugos teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Telia tinkle, esant
techninėms galimybėms.

3. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos sutaĖies 1 priedas. Keičiasi priedo sąvokų lentelė.
Galioja iki2019.02.06

12 Operatoriaus tinklo prijungimo
taškas

tizinės jungtys, atitinkančios prijungimo techninius
reikalav mus skirtos SU U ngti ,Tel a" tr Operatoriaus ele ktron tn ų

tinkl us.
'15

Paslaugos sujungimas ,,Telia" šviesolaidinės linijos skaidulos arba vytos poros (UTP ir
imas su O s tinklu

24 Tinklų sujungimas

,,Telia" ir operatoriaus tinklų sujungimas elektroninių ryŠių
paslauga,,Telia" nurodytuose tinklų sujungimo taŠkuose.
fizinė pasyvi jungtis, esant ,,Telia" technologinėse patalpose ir
jungianti ,,Telia" ir Operatoriaus tinklus.

25 Sujungimo taškas fizinė pasyvi jungtis, esant,,Telia" technologineje patalpoje kuri
jungia ,,Telia" ir Operatoriaus tinklus



4. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos sutaĖies 1 priedas. Keičiasi priedo sąvokų lentelė.
Galioja nuo 2019.02.06

22. Prisijungimo taškas
fizinė pasyvi ir aktyvi (Prisijungimo prie DPP taško'paslauga)
arba tik aktyvijungtis (prievadas), esanti ,,Telia" technologinėje
oatalpoie

5. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos sutaĖies 2 priedas. Keičiasi priedo 2, 3 punktai, bei 1

Ientelės stulpelių pavadinimai. Galioja iki 2019.02.06

2' Šio priedo 1 lenteleje iŠvardintos vietovės, kuriose operatoriui suteikiama galimybė savo tinklą
sujungti su ,,Telia" tinklu. Tinklų sujungimui skirtos susijusios paslaugos irlar prieiga prie bendro naudojamo
elektron in ių ryŠių infrastruktūros suteikiamos pagal atskiras sutartis.

' 1 lentelė

Aptarnaujamos savivaldybės* ,,Telia" ir operatoriaus tinklų sujungimo tėŠkai

3' Prisijungus prie vieno tinklų sujungimo taŠko, uŽtikrinama atitinkamo regiono arba regiono
dalies (1 lentelė) Galutinio paslaugų gavejo prijungimo galimybė.

6. Didmeninės pIačlaiuosčio ryšio prieigos sutarties 2 priedas. Keičiasi priedo 2,3 punktai, bel 1

lenteIės stutpelių pavadinimai. GaIioja nuo 2019.02.06

2. Šio priedo 1 lentelėje iŠvardinti taŠkai, kuriose operatoriui suteikiama galimybe nuosavą tinklą
prisijungti prie ,,Telia" tinklo. Prisijungimui skirtos paslaugos irlar prieiga prie bendro naudojamo elektroninių

ryšių infrastruktūros suteikiamos pagal atskiras sutartis

1 lentele

Aptarnaujamos savivaldybės*
operatoriaus tinklo prisijungimo taškai prie

,,Telia" tinklo

3. Prisijungus prie vieno prisijungimo prie DPP paslaugos taŠko, uŽtikrinama atitinkamo regiono

arba regiono dalies (1 lentelė) Galutinio paslaugų gavėjo prijungimo galimybe.

7. Didmeninės pIačiajuosčio ryšio prleigos sutaĖies 3 priedas. Keičiasi priedo 1 pav.' bei 3
punktas. Galioja iki 2019.02.06

I pav

TELIĄ ii operatoriaur
tink]ų ruiurrgimo taško

prieladas
Ęeratoriaus ūoklas

ODFTeįia
Lieturę,,ĄB
tinklįs

ODF

Galutinio paslaųų grr,'ejo
pataĮposigalutinio paslaug.ų

earĖio eĒliĮė įansa

EJ_u jutgįis

kįįfuko
GĮ.

lizdas

I tiniios
TeĮ'

D?PpaslaųaAD$L
Sueijurior parlaugor



3. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos ADSL sujungimas su operatoriaus tinklu atliekamas
sujungimo taško prievade (aktyvus portas), kai iki sujungimo taŠko operatorius !sirengia susijusias priemones,
kurios yra pateiktos Didmenines plačiajuostės prieigos sutarties 5 priede, arba isirengia L2 paslaugą pagal
atskirą sutarti, arba pasinaudoja lnfrastruktūros nuomos sutartyje nurodytomis paslaugomis, arba pasinaudo;a
jungiamojo laido paslauga kuri teikiama kartu su Didmeninės vietinės prieigos paslaugų sutartimi_

8. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prlelgos sutaĖies 3 priedas. Keičiasi priedo 1 pav., bei3
punktas. Galioja nuo 2019.02.06

1 pav.

Operatoriars tiriklo
prisiiungįro prie Telia

tin}iotaiĮzs
Ęeratoriaus tirrhlas

gįgįjuriĖs prįĖĖįoįĖš

DPPpaslaųaADSL

ODF

3. Didmeninės plačiajuosčio ryŠio prieigos ADSL prĮungimas prie operatoriaus tinklo atliekamas
sujungimo taško prievade (aktyvus prievadas), kai iki sujungimo taško operatorius isirengia susijusias
priemones.

9. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos sutaĖies 4 priedas. Keičiasi priedo 1 pav., bei 3
punktas. Galioja iki 2019.02.06

1 pav

TELĮA ir operatoriaul
tirtklu suiungiuo taĖLo

prierndas
Ęerata,riaus tinlilas

su!įjusiog pįgĮalg{A

DPPpaslaųa FTTx

ODF'

3. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos FTTx sujungimas su operatoriaus tinklu atliekamas
sujungimo taško prievade (aktyvus portas), kai iki sujungimo taŠko operatorius isirengia susijusias priemones,
kurios yra pateiktos Didmeninės plačiajuostės prieigos sutartįes 5 priede, arba įsirēngia L2 paslaugą p"gri

TeĮa
Liefurų, į8
tirhlas

ODF

Galutinio paslaųų g rvėj o
pdalpos/galutūio paslaųų

gl'įĖio ga]iįė įaįga

RI-l1 j'rįEtis

kįįtuho
G.Į"

liEdas

iTeį.
I tiuiios

,JeĮįt''
Lįe.tutą,.ĄB
tirklas

ODF

Galuiinio paslaųų gar'e.jo
pdalpoo"galutinio p aslaugų

earĖįo ealiĮė įal'sa

R.I-45 jmgtis

G.Į.
Optnis
keitikl.is



atskirą sutarti, arba pasinaudoja lnfrastruktūros nuomos sutartyje nurodytomis paslaugomis, arba pasinaudoja
jungiamojo laido paslauga kuriteikiama kartu su Didmeninės vietinės prieigos paslaugų sutartimi.

10. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos sutarties 4 priedas, Keičiasi priedo 1 pav.' bei 3
punktas. Galioja nuo 2019.02.06

1 pav-

Operatcriars tinklo
prigįiungino prie Teliį

tiddohihs
Ęe'ratmiaus tinh|as

ODF

5ulijusioe prialouĖl

DPPpaslauga FTTx

3. Didmeninės plačiajuosčio ryŠio prieigos FTTx prijungimas prie operatoriaus tinklo atliekamas
sujungimo taŠko prievade (aktyvus prievadas), kai iki sujungimo taŠko operatorius isirengia susijusias
priemones.

11. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos sutarties 5 priedas.

Iki 2019.02.06 dienos 5 priede galios formuluotės RyŠio linĮa ir Ryšio linijos paslauga.

Nuo 20f 9.02'06 5 priede Ryšio linijos ir Ryšio linijos paslaugos sąvokos keičiasi i Prisijungimo

taškas, Prisijungimo taško paslauga sąvokas'

12. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos sutarties 6 priedas. Keiēiasi priedo { pav., bei 3
punktas. Galioja iki 2019.02.06

I pav,

TĒIJ.Ą. ir Ęeratoriaus
tirū]ų suiur*imo tgflss

prier.'adas
Ęeratc,rian tinklas

nnF

,,IeĮia"
tieturą,ĄĒ
tinlilas

ODF

Galutūio paslaųų gar'ejo
paralpoelgalutirio paslįugų

sar'ēio egliįĖ iransa

loptinlr

RJ-45 jrlrgtit

keitiHisĒ-Į_

TeNia
Lieturą,Ą3
tirklas

ODF

Ėalūinio p astaųų gavėjo
pdalpoelgalūtinio paslaug.t|

sarĖio sa]ūē įffisa

RJ_l1įngtis

lizlas

G.I.
Tel.

rliluloG
ikįituho

DPPpaslaųa\IDSL
swijusios parĮrugol



3.Didmenines plačiajuosčio ryŠio prieigos VDSL sujungimas su operatoriaus tinklu atliekamas
sujungimo taško prievade (aktyvus portas), kai iki sujungimo taško operatorius isirengia susijusias priemones,
kurios yra pateiktos Didmenines plačiajuostės prieigos sutarties 5 priede, arba isirengia L2 paslaugą pagal
atskirą sutarti, arba pasinaudoja lnfrastruktūros nuomos sutartyje nurodytomis paslaugomis, arba pasinaudoja
jungiamojo laido paslauga kuri teikiama kartu su Didmeninės vietinės prieigos paslaugų sutartimi.

13. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos sutarties 6 priedas. Keičiasi priedo 1 pav., bei3
punktas. Galioja nuo 2019.02.06

1 pav.

Operatorirus tinklo
prisiiungimp prie TcliĖ

tirrklo tašį:as
ope.ratmiaus ūrhlas

Suriju:ior prieuoaėl
DPPpaslaųaVDSL

3. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos FTTx prijungimas prie operatorįaus tinklo atliekamas
sujungimo taško prievade (aktyvus prievadas), kai iki sujungimo taško operatorius isirengia susijusias
priemones.

Pagarbiai

Teisės padalinio vadovė Giedrė Kam inskaitė-Salters

ODFTelia
Lieįur"a, AĒ
tiDkias

ODF

Galutinio pas} aųų gavejo
patalpoc/galutinio paslaugų

sįlĖįo sa]iįs įĒūea

ĒJ_11j&gtis

G.Į.
TeL
liniior
kišfiJĮo
lizdas

D.Simonavičius' (8 - 5) 236 84 35' el. paštas domas.simonavicius@telia.lt


