Sutarties Nr. ______________________
pasirašytos 20__ m. _______mėn. ___ d.
2 priedas
20 __ m._______ mėn. ___ d.

VISIŠKAI IR IŠ DALIES ATSIETOS PRIEIGOS PASLAUGŲ
VIETINĖS ŠVIESOLAIDINĖS RYŠIO LINIJOS
VIETINĖS ŠVIESOLAIDINĖS LINIJOS SKAIDULOS
VIETINĖS EKRANUOTOS VYTOS POROS (STP) IR NEEKRANUOTOS VYTOS POROS (UTP) LINIJOS
TEIKIMO VIETOS IR PRIJUNGIMO PRIE TELIA LIETUVA, AB ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLO TAŠKAI
1. Šio priedo 1 lentelėje išvardytos vietovės, kuriose esančių „Telia“ pastatų tam skirtose technologinėse
patalpose, pasirašius Infrastruktūros nuomos sutartį, ir esant techninėms galimybėms „Telia“ gali įrengti vietą,
skirtą montuoti Operatoriui priklausančią įrangą arba suteikti jungiamojo kabelio nuomos paslaugą ir teikti visiškai ir iš
dalies atsietą prieigą. Operatorius tose vietovėse gali teikti elektroninių ryšių paslaugas.
1 lentelė
Regionas

Vilniaus

Kauno

Klaipėdos

Šiaulių

Panevėžio

Apskritys
Vilnius, Širvintos, Lazdijai, Pabradė, Švenčionėliai, Švenčionys, Trakai, Alytus,
Druskininkai, Šalčininkai, Varėna.
Kaunas, Kaišiadorys, Jonava, Kėdainiai, Prienai, Raseiniai, Šakiai, Ukmergė,
Vilkaviškis, Marijampolė, Birštonas.
Klaipėda, Jurbarkas, Kretinga, Palanga, Plungė, Skuodas, Šilalė, Šilutė, Tauragė,
Gargždai, Nida.
Šiauliai, N. Akmenė, Joniškis, Kelmė, Mažeikiai, Pakruojis, Radviliškis, Telšiai.
Panevėžys, Anykščiai, Biržai, Utena, Ignalina, Visaginas, Zarasai, Rokiškis, Pasvalys,
Kupiškis, Molėtai.

2. Šio priedo 2 lentelėje išvardyti „Telia“ elektroninių ryšių tinklo prijungimo taškai, prie kurių, teikiant visiškai ir iš
dalies atsietos prieigos paslaugas, gali būti prijungiama Operatoriaus įranga. Šioje lentelėje taip pat nurodyti
reikalavimai prie „Telia“ elektroninių ryšių tinklo prijungiamiems Operatoriaus kabeliams.
3. Operatoriaus įrangos ir kabelių prijungimo taškai, teikiant visiškai ir iš dalies atsietos prieigos paslaugas, taip pat
prijungimo reikalavimai nurodyti 2 lentelėje:
2 lentelė

Eil.
Nr.

1.

„Telia“ tinklo prijungimo
tašką atitinkantys
elementai, skirti prijungti
Operatoriaus tinklą
Skirstomoji spinta

Kabelių įrengimo ir prijungimo
reikalavimai
a) Operatorius įrengia kabelius
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Prijungiamų kabelių techninės
charakteristikos
ryšių kabeliai su hidrofobiniu

pagal „Telia“ išduotas sąlygas,
b) Operatoriaus kabelių
prijungimą prie prijungimo
taškų atlieka „Telia“,
dalyvaujant Operatoriaus
atstovui.
2.

Atviro tipo mova

3.

Skirstomoji dėžutė

a) Operatorius įrengia kabelius
pagal „Telia“ išduotas sąlygas,
b) Operatorius kabelių prijungimą
prie prijungimo taškų atlieka
„Telia“,
dalyvaujant
Operatoriaus atstovui.
a) Operatorius įrengia kabelius
pagal „Telia“ išduotas sąlyga,
b) Operatoriaus kabelių
prijungimą prie prijungimo
taškų atlieka „Telia“,
dalyvaujant Operatoriaus
atstovui.

užpildu, kurių:
Laidininko skersmuo:
0,4 – 0,8 mm
talpa:
nuo 10x 2 iki 100 x 2 arba
nuo 5 x 4 iki 50 x 4
ryšių kabeliai su hidrofobiniu
užpildu

4. Šio priedo 3 lentelėje išvardytos vietovės, kuriose:
4.1. esančių „Telia“ pastatų tam skirtose technologinėse patalpose, pasirašius Infrastruktūros nuomos sutartį,
ir esant techninėms galimybėms „Telia“ gali įrengti vietą, skirtą montuoti Operatoriui priklausančią įrangą ir teikti
Vietinės šviesolaidinės ryšio linijos, Vietinės šviesolaidinės linijos skaidulos paslaugas. Operatorius tose vietose gali
teikti elektroninių ryšių paslaugas.
4.2. skirstyklėse, esančiose ne „Telia“ pastatų patalpose arba lauko spintose, Operatorius turi prisijungti prie
„Telia“ skirstyklės ir teikti Vietinės šviesolaidinės ryšio linijos, Vietinės šviesolaidinės linijos skaidulos, Vietinės
ekranuotos ir neekranuotos vytos poros linijos paslaugas. Operatorius tose vietose gali teikti elektroninių ryšių
paslaugas.
3 lentelė
Vietovė

Prisijungimo vieta
„Telia“

Skirstyklė
patalpoje

Apskritys:
Vilnius, Širvintos, Lazdijai, Pabradė, Švenčionėliai, Švenčionys, Trakai, Alytus,
Druskininkai, Šalčininkai, Varėna.
Kaunas, Kaišiadorys, Jonava, Kėdainiai, Prienai, Raseiniai, Šakiai, Ukmergė,
Vilkaviškis, Marijampolė, Birštonas.
Klaipėda, Jurbarkas, Kretinga, Palanga, Plungė, Skuodas, Šilalė, Šilutė, Tauragė,
Gargždai, Nida.
Šiauliai, N. Akmenė, Joniškis, Kelmė, Mažeikiai, Pakruojis, Radviliškis, Telšiai.
Panevėžys, Anykščiai, Biržai, Utena, Ignalina, Visaginas, Zarasai, Rokiškis,
Pasvalys, Kupiškis, Molėtai.

Skirstyklė
patalpoje

ne

„Telia“

Visa Lietuvos Respublikos teritorija

5. Šio priedo 4 lentelėje išvardyti „Telia“ elektroninių ryšių tinklo prijungimo taškai, prie kurių, teikiant Vietinės
šviesolaidinės ryšio linijos, Vietinės šviesolaidinės linijos skaidulos, Vietinės ekranuotos ir neekranuotos vytos poros
linijos paslaugas, gali būti prijungiama Operatoriaus įranga. Šioje lentelėje taip pat nurodyti reikalavimai prie „Telia“
elektroninių ryšių tinklo prijungiamiems Operatoriaus kabeliams.
6. Operatoriaus įrangos ir kabelių prijungimo reikalavimai nurodyti 4 lentelėje:
4 lentelė
Paslaugos
Vietinė šviesolaidinė
linijos paslauga

ryšio

Vietinė UTP ir STP linijos
paslauga

Operatoriaus įrangai, kurią pajungs prie teikiamos paslaugos, keliami
reikalavimai
Optiniai signalai 1260-1670 nm
bangų diapazone ir jų lygiai neturi
viršyti +20 dBm
Įranga ir jos išduodami signalai turi
Gali pajungti elektroninių ryšių atitikti ETHERNET reikalavimus:
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paslaugų teikimui skirtą įrangą.

Vietinė šviesolaidinė
skaidulos paslauga

linijos

a) 10BASE-T IEEE 802.3i 1990;
b) 100BASE-TX IEEE 802.3u;
c) Power over Ethernet” IEEE
802.3af ir IEEE 802.3at Type 1 or
2.
Optiniai signalai 1260-1670 nm
bangų diapazone ir jų lygiai neturi
viršyti +20 dBm

ŠALIŲ PARAŠAI
Telia Lietuva, AB
______________________________
(Parašas)
______________________________
(Vardas, pavardė)

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