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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai 

Mortos g. 14,  

03219 Vilnius 

 

DĖL DĖL DIDMENINĖS AUKŠTOS KOKYBĖS PRIEIGOS FIKSUOTOJE VIETOJE 

RINKOS TYRIMO KONSULTACIJOS 

 

Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (toliau – LKTA) susipažinusi su Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos (toliau -  Tarnyba) paskelbta vieša konsultacija dėl Didmeninės aukštos 

kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo teikia pastabas ir pasiūlymus: 

 

 Dėl Įsakymo dėl didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos apibrėžimo: 

 

1. Papildyti ir išdėstyti taip 1.3. Įsakymo punktą: 

Kaip nurodyta ataskaitos 2.3.3 skyriuje, didmeninė aukštos kokybės prieiga fiksuotoje vietoje – 

didmeninė paslauga, kai operatorius, teikiantis viešąjį fiksuotojo ryšio tinklą (toliau – tinklas, o 

jeigu daugiau nei vienas – tinklai), kitam operatoriui suteikia tinklo prieigą duomenų perdavimui 

mažmeninėms aukštos kokybės duomenų perdavimo paslaugoms teikti (toliau – didmeninė aukštos 

kokybės prieiga). Didmeninė aukštos kokybės prieiga, kaip aukštos kokybės duomenų perdavimo 

paslauga, turi pasižymėti aukštos kokybės parametrais: garantuota greitaveika, duomenų perdavimo 

simetriškumu abiem kryptimis, galimybe perduoti visų tipų duomenis, aukštu paslaugų 

pateikiamumu, stabiliu ryšiu (nedideliu maksimaliu paketų vėlinimo laiku ir pokyčiu), operatyviu 

gedimų šalinimu. Didmeninės aukštos kokybės prieigos gavimui yra būtinos susijusios priemonės, 

skirtos sujungti didmeninės aukštos kokybės prieigos teikėjo ir gavėjo tinklus. 

2.Papildyti ir išdėstyti taip 1.4. Įsakymo punktą: 

 1.4. Kaip nurodyta ataskaitos 2.3.2 skyriuje, dėl skirtingos tinklų topologijos iš esmės nei vienas 

operatorius negali savo tinklu pasiekti arčiausiai galutinio paslaugų gavėjo, išskyrus  

vartotojus, (toliau – Verslo klientas) (arba jo galinės įrangos) esančio kito operatoriaus skirstomojo 

įrenginio (tokio operatoriaus tinklas nėra atvestas iki arčiausiai Verslo kliento (arba jo galinės 

įrangos) esančio kito operatoriaus skirstomojo įrenginio). Didmeninės aukštos kokybės prieigos 

suteikimo pradžios taškui sutampant su didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės 

rinkos produktams (toliau – didmeninė centrinė prieiga) suteikimo pradžios tašku ir/arba interneto 

srauto apsikeitimo tašku
1
, operatoriai, kuriems aktuali tiek didmeninė aukštos kokybės prieiga, tiek 

ir didmeninė centrinė prieiga, abi šias didmenines paslaugas galėtų gauti tame pačiame paslaugų 

suteikimo taške, o tai leistų sumažinti jų sąnaudas. Didmeninės aukštos kokybės prieigos suteikimo 

pabaigos taškas apibrėžiamas ne tik kaip Verslo klientas (arba jo galinė įranga), bet alternatyviai ir 

kaip įvadas iki pastato (verslo centro elektroninių ryšių patalpos ar aparatinės) ir/arba aktyvios 
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tinklo įrangos taško, kuriame sujungiamas Telia tinklas su vidiniu verslo centro tinklu dėl to, 

jog didmeninės aukštos kokybės prieigos teikėjas verslo centruose savo tinklu dažnai nepasiekia 

Verslo kliento (arba jo galinės įrangos) – vidaus tinklai (tinklai, esantys (įrengti) pastato (patalpų) 

viduje) verslo centruose dažnai priklauso kitiems asmenims nei didmeninės aukštos kokybės 

prieigos teikėjas, o kitų naujų linijų dubliavimas verslo centro viduje nėra įprasta praktika.  

3.Papildyti ir išdėstyti taip 1.5. Įsakymo punktą 

1.5. Ataskaitos 2.5 skyriuje Didmeninė aukštos kokybės prieigos rinka yra apibrėžta kaip 

didmeninės aukštos kokybės prieigos metalinėmis vytos poros linijomis xDSL (angl. Digital 

Subscriber Line) technologija ir (arba) šviesolaidinėmis linijomis sinchroninės skaitmeninės 

hierarchijos (angl. Synchronous Digital Hierarchy, SDH) (ir) arba Ethernet technologijomis, 

nepriklausomai nuo greitaveikos nuo didmeninės centrinės prieigos suteikimo pradžios taško iki 

Verslo kliento (arba jo galinės įrangos), jei iki jo patalpų verslo centre yra atvestas didmeninę 

aukštos kokybės prieigą teikiančio operatoriaus tinklas, arba įvado iki pastato elektroninių ryšių 

patalpos ar aparatinės) ir/arba aktyvios tinklo įrangos taško, kuriame sujungiamas Telia 

tinklas su vidiniu verslo centro tinklu kuriame veikia Verslo klientas, jei didmeninę aukštos 

kokybės prieigą teikiančio operatoriaus tinklas nėra atvestas iki Verslo kliento patalpų verslo centre, 

bet yra atvestas iki įvado į pastatą elektroninių ryšių patalpos ar aparatinės) ir/arba aktyvios 

tinklo įrangos taško, kuriame sujungiamas Telia tinklas su vidiniu verslo centro tinklu, rinka, 

kurios geografinė teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija.  

 

Dėl Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninėje aukštos 

kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje (toliau –Įsakymas): 

 

1. Papildyti ir išdėstyti taip 1.5. Įsakymo punktą: 

3.1.1. privalo patenkinti pagrįstus kitų ūkio subjektų prašymus suteikti didmeninę aukštos 

kokybės prieigą ir su jomis susijusias priemones bet kuriame prisijungimo prie ūkio subjekto 

Telia tinklo taške, sutampančiame su didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės 

rinkos produktams (toliau – didmeninė centrinė prieiga) prisijungimo prie ūkio subjekto Telia 

viešojo fiksuotojo ryšio tinklo (toliau – tinklas) taškais  ir/arba interneto srauto apsikeitimo 

taške
2
; prisijungus prie šio Telia tinklo taško turi būti sudaryta galimybė kitam ūkio subjektui 

teikti Mažmenines aukštos kokybės paslaugas savo galutiniams paslaugų gavėjams visoje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje;  

2. Pakeisti ir išdėstyti taip 3.1.9. Įsakymo punktą: 

3.1.9. gali atsisakyti suteikti didmeninę aukštos kokybės prieigą, vienašališkai sustabdyti jos 

teikimą ar ją nutraukti tik tais atvejais, kai tai yra pagrįsta objektyviais kriterijais.  

 

Dėkojame už bendradarbiavimą.   

Pagarbiai 

 

 

Direktorius      Marius Daukantas 
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