Sutarties Nr.
pasirašytos 201_ m. _______mėn. ___ d.
1 priedas
201 __ m._______ mėn. ___ d.
SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI
1. Šioje sutartyje vartojamos santrumpos ir jų sąvokos, jei joms šioje sutartyje nesuteikiama kita reikšmė, turi toliau
nurodytas reikšmes ir yra suprantamos taip:
Eil.
Sąvoka (santrumpa)
Sutartyje ir jos prieduose vartojama reikšmė
Nr.
Visiškai atsieta prieiga prie vietinės linijos ir iš dalies atsieta prieiga
prie vietinės linijos. Atsietos prieigos suteikimas nereiškia
nuosavybės teisių į vietinę liniją perėjimo. Tai „Telia“ suteikta
1.
Atsieta prieiga prie vietinės linijos
galimybė Operatoriui sutartiniais pagrindais naudoti šioje sutartyje
nurodytą „Telia“ vietinę liniją, kartu užtikrinant tos linijos techninių
parametrų kokybę.
Vietinės linijos dalis, jungianti Galutinio paslaugų gavėjo valdoje
esantį ir „Telia“ nuosavybės teise priklausantį tinklo galinį tašką su
2.
Dalinė vietinė linija
„Telia“ viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo koncentracijos tašku arba
artimiausiu tinklo prieigos tašku.
Vartotojas ar juridinis asmuo, kuriam Operatorius teikia elektroninių
3.
Galutinis paslaugų gavėjas
ryšių paslaugas.
Operatoriui arba jo klientams priklausanti radioelektroninė aparatūra,
elektros ir kiti įrenginiai, kurie, veikdami visumoje ir būdami prijungti
4.
Įranga
prie elektroninių ryšių tinklo, leidžia teikti elektroninių ryšių
paslaugas.
Operatoriui suteikta prieiga prie „Telia“ vietinės linijos ar dalinės
Iš dalies atsieta prieiga prie vietinės
5.
vietinės linijos, suteikiant teisę naudoti jos, kaip fizinės linijos, ne
linijos
balso juostos dažnių spektrą elektroninių ryšių paslaugoms teikti.
Linija/skaidula, kai visuose taškuose (movose, spintose...) sujungtos
6.
Ištiesinta linija/skaidula
laisvos skaidulos.
Šalims priklausanti ir viešai neatskleista techninė, technologinė,
komercinė ar organizacinė informacija, kurią viena Šalis derybų metu
arba po sutarties pasirašymo pateikia kitai Šaliai, išskyrus
7.
Komercinė paslaptis
informaciją, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti
laikoma komercine paslaptimi.
8.

Operatorius

9.

Paklausimas

10.

Paslaugos sujungimas

Ūkio subjektas, turintis teisę teikti elektroninių ryšių paslaugas, ir
sudaręs šią sutartį, kuriam pagal šios sutarties sąlygas gali būti
suteiktos prieigos paslaugos.
Nustatytos formos prašymas ištirti konkrečios prieigos paslaugos
teikimo technines galimybes. Atlikus tyrimą, paklausime nurodomas
jo rezultatas.
„Telia“ šviesolaidinės linijos skaidulos arba vytos poros (UTP ir STP)
sujungimas su Operatoriaus tinklu.

11.

Paslaugos užsakymas

Nustatytos formos Operatoriaus prašymas suteikti konkrečią prieigos
paslaugą.

12.

Paslaugų gavėjas

Prieiga/prieigos tinklas
13.

14.
15.

Rozetė
Skirstyklė – pagrindinis skirstomasis
stovas (krosas) (MDF–Main Distribution
Frame ir ODF - Optical Distribution
Frame)

Ūkio subjektas, kuris pagal Sutartyje nustatytą tvarką kreipėsi į „Telia“
dėl prieigos ir (ar) susijusių paslaugų suteikimo, teikimo ir (ar) dėl
informacijos apie šias paslaugas gavimo.
Prieigos pasyvinis tinklas – elektroninių ryšių tinklo, pasyvinė fizinio
tinklo dalis (kabeliai, jungiamoji, paskirstymo įranga) nuo tinklo galinio
taško ar nuo skirstyklės (paskirstymo dėžutės) iki pirmosios
pagrindinio tinklo skirstyklės, prie kurios prijungta aktyvinė įranga
arba tarp dviejų skirstyklių prie kurių nėra pajungta aktyvinę įranga.
elektros kištuko lizdas
„Telia“ įrenginys, prie kurio iš vienos pusės prijungtos išorinės
skirstomosios elektroninių ryšių tinklo linijos, iš kitos pusės – vidiniai
telefono stoties kabeliai.
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16.

Sutartis

17.
18.

Šalys
„Telia“

19.

Tinklo prijungimo taškas

20.

Tinklo galinis taškas

21.

Trečioji šalis

22.

Tretieji asmenys

23.

Vartotojas

24.

Vietinė linija

25.

Vietinė STP ir UTP linija

26.

Vietinė šviesolaidinė linijos skaidula

27.

Vietinė šviesolaidinė ryšio linija

28.

Visiškai atsieta prieiga prie vietinės
linijos

Pati Sutartis, visi jos priedai, priedėliai, jų papildymai ir sutarties
vykdymo dokumentai (užsakymai, prašymai, aktai ir kt.)
Šią sutartį sudarantys ir ją pasirašantys asmenys.
„Telia“ LT, AB įmonių grupė.
Fizinės jungtys, atitinkančios jų prieigos techninius reikalavimus,
„Telia“ arba Operatoriui nuosavybės teise priklausančios elektroninių
ryšių tinklo dalies dalį ir būtinos tiesiogiai arba per jungiamąjį kabelį
sujungti „Telia“ ir Operatoriaus elektroninių ryšių tinklus.
Fizinės jungtys, atitinkančios jų prieigos techninius reikalavimus,
sudarančios viešojo elektroninių ryšių tinklo dalį ir būtinos galiniam
įrenginiui prijungti prie viešojo elektroninių ryšių tinklo bei tuo tinklu
palaikyti efektyvų ryšį.
Elektroninių ryšių paslaugų teikėjas sutartiniais pagrindais
besinaudojantis technologinėmis „Telia“ patalpomis
visi kiti asmenys, kurie nėra sutarties šalis
Fizinis asmuo, kuris naudojasi viešosiomis elektroninėmis ryšių
paslaugomis.
Fizinė linija, jungianti Galutinio paslaugų gavėjo valdoje esantį „Telia“
nuosavybės teise priklausantį tinklo galinį tašką su „Telia“ viešojo
fiksuotojo telefono ryšio tinklo pagrindiniu skirstomuoju stovu ar
ekvivalentiniais įrenginiais.
Prieigos tinklo ryšio linija (STP/UTP) nuo tinklo galinio taško (nuo
Galutinio paslaugų gavėjo) iki aktyvaus skirstomojo įrenginio pastato
rūsyje.
Prieigos tinklo šviesolaidinės ryšio linijos skaidulos dalis, kuri nutiesta
tarp įvairių optinių skirstomųjų stovų arba paskirstymo įrenginių.
Prieigos tinklo ryšio linija (atskira, nepertraukiama vietinė
šviesolaidinė skaidula sujungta suvirinimo taškuose) nuo tinklo
galinio taško pas Galutinį paslaugų gavėją iki pirmo optinio
skirstomojo stovo arba paskirstymo įrenginio, kuriame sumontuotos
mechaninės jungtys
Operatoriui suteikta prieiga prie „Telia“
nuosavybės teise
priklausančios vietinės linijos ar dalinės vietinės linijos, suteikiant
teisę naudoti jos, kaip fizinės linijos, visą dažnių spektrą, nurodytą
šioje sutartyje.

2. Kitos šioje sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos sutarties pasirašymo metu
galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojančiuose elektroninių ryšių veiklą.
ŠALIŲ PARAŠAI
Telia Lietuva, AB

______________________________
(Parašas)
______________________________
(Vardas, pavardė)

Operatorius
Įmonės pavadinimas
_________________________________
(Parašas)
_________________________________
(Vardas, pavardė)
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