
 

                              
                                                                                                                      Sutarties Nr. ______________________                   
                                                                                                                      pasirašytos 20_ m. _______mėn. ___ d.                                                                          1  priedas 

                                                                  1 priedas 
 

           20 __ m._______ mėn. ___  d. 
 
 
DIDMENINĖS PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKIMAS (PAGAL TAŠKUS) 

  
 

1. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslauga suteikiama Operatoriui duomenų perdavimo paslaugų 
teikimui Telia pagrindiniu ir prieigos tinklais.  
2. Šio priedo 1 lentelėje išvardinti taškai, kuriuose Operatoriui suteikiama galimybė savo tinklą prisijungti prie 
Telia tinklo. Prisijungimui skirtos paslaugos ir/ar prieiga prie bendro naudojamo elektroninių ryšių infrastruktūros 
suteikiamos pagal atskiras sutartis.  
3. 2 lentelėje pateikiamos į kiekvieną regioną patenkančios savivaldybės.  

1 lentelė 

 
                                                                  2 lentelė  

Į regioną patenkančios savivaldybės* Regionas 

Elektrėnų sav. Švenčionių r. sav. 

Ignalinos r. sav. Trakų r. sav. 

Kaišiadorių r. sav. Utenos r. sav. 

Molėtų r. sav. Vilniaus m. sav. 

Šalčininkų r. sav. Vilniaus r. sav. 

Širvintų r. sav. 
 

Vilniaus 

Alytaus m. sav. Molėtų r. sav. 

Alytaus r. sav. Panevėžio m. sav. 

Anykščių r. sav. Panevėžio r. sav. 

Birštono sav. Pasvalio r. sav. 

Biržų r. sav. Prienų r. sav. 

Druskininkų sav. Raseinių r. sav. 

Jonavos r. sav. Rokiškio r. sav. 

Jurbarko r. sav. Šakių r. sav. 

Kaišiadorių r. sav. Šalčininkų r. sav. 

Kalvarijos sav. Ukmergės r. sav. 

Kauno m. sav. Varėnos r. sav. 

Kauno r. sav. Vilkaviškio r. sav. 

Kazlų Rūdos sav. Vilniaus m. sav. 

Kėdainių r. sav. Vilniaus r. sav. 

Kupiškio r. sav. Zarasų r. sav.  

Lazdijų r. sav.  

Marijampolės sav.  
 

Kauno 

Akmenės r. sav. Panevėžio r. sav. 

Jonavos r. sav. Plungės r. sav. 

Joniškio r. sav. Radviliškio r. sav. 

Jurbarko r. sav. Rietavo sav. 

Kėdainių r. sav. Skuodo r. sav. 

Kelmės r. sav. Šiaulių r. sav. 

Klaipėdos m. sav. Šilalės r. sav. 

Klaipėdos r. sav. Šilutės r. sav. 

Klaipėdos 

Miestas 
Operatoriaus tinklo prisijungimo prie Telia tinklo taško 

adresas 

Vilnius Vytenio g. 55 

Kaunas Savanorių pr. 363 

Klaipėda Danės g. 6 



 

Kretingos r. sav. Tauragės r. sav. 

Mažeikių r. sav. Telšių r. sav. 

Neringos sav. Ukmergės r. sav. 

Pagėgių sav.  

Pakruojo r. sav. 

Palangos m. sav. 

Panevėžio m. sav. 
 

 * Ar konkrečiu nurodytu operatoriaus adresu galime suteikti prieigą  −  nurodoma techninių galimybių tyrimo metu. Kai kurios 
aptarnaujamos savivaldybės patenka į du skirtingus sujungimo taškus. Į kurį pateks konkrečiu adresu, bus pateikta tik ištyrus 
technines galimybes. 

 
 

     ŠALIŲ PARAŠAI 

„Telia“ Operatorius 

Telia Lietuva, AB Įmonės pavadinimas 

  
  
______________________________ 
                     (Parašas)  
______________________________ 
               (Vardas, pavardė) 
 

_________________________________ 
                        (Parašas) 
_________________________________ 
               (Vardas, pavardė) 

  

  
  

  

  
 

 

  
  

  

  

 


