vadas
Šio klausimyno tikslas yra surinkti informacij , kuri yra reikalinga atlikti BU-LRAIC modeliavim .
Modeliuojam paslaug s naudos bus skai iuojamos remiantis pateiktais duomenimis.
Šiame dokumente vartojami terminai yra apibr žti Lietuvos Respublikos teis s aktais ir yra tokie
patys kaip metodini

gairi

dokumente sukurti model apskai iuoti „iš apa ios

virš “ ilgo

laikotarpio vidutin ms padid jimo s naudas (BU-LRAIC) nurodyti terminai.
Prašome klausiamus duomenis pateikti kaip galima tikslesnius. Jei manote, jog reikia papildomai
paaiškinti pateiktus duomenis, prašoma paaiškinimus pateikti tuš iuose laukuose šalia konkre i
vesties duomen arba atskirame dokumente.
Kaip j s pasteb site, klausimyno lapuose „Paslaug statistika“ ir „Tinklo statistika“, n ra renkami
keli

met

duomenys. Per vis

modeliuojam

fiksuotus dydžius. Jei pagal J s

turim

laikotarp skai iavimuose planuojama naudoti

informacij , kai kurie duomenys turi didel

tikimyb

pasikeisti dramatiškai ir operatorius gali pateikti 2012-2020 prognoz , prašome pateikti pastabas
arba paaiškinimus greta vest duomen .
Jei yra koki nors klausim ar neaiškum d l klausimyno, prašome susisiekti su Giedriumi P ru
(8 5)

210

5668;

giedrius.puras@rrt.lt)

arba

audrius.sniepis@rrt.lt) d l išsamesni paaiškinim .

D kojame už J s bendradarbiavim

Audriumi

Šniepiu

((8

5)

210

5668;

D1 - Paslaug apimtys
Pateikite istorinius paslaug
paslaug

apim i

duomenis nuo 2010 iki 2011 met

apimtis nuo 2012 iki 2022 met

ir prognozuojamas

( skaitytinai). Prašome pateikite metines paslaug

apimtis.

SIM korteli skai ius
Šiame skyriuje (eilut s 9-11) pateikite informacij apie aktyvi SIM korteli skai i met pabaigoje.
Informacija apie SIM korteles turi b ti išskaidyta

abonentus, mokan ius pagal sutartis, ir

išankstinio apmok jimo abonentus. „Aktyvios SIM kortel s“ s voka yra pateikta Lietuvos
Respublikos ryši reguliavimo tarnybos direktoriaus sakymo „D l bendr j vertimosi elektronini
ryši veikla s lyg aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 49-1641) 2 priedo išnašose.

Balso skambu i srautas
Šiame skyriuje (eilut s 12-19) pateikite faktini
trump j

s kming

balso skambu i

sraut

( traukiant

numeri , pagalbos telefono numeri , 800-osios serijos telefono ryšio numeri

skambu i

srautus tinkle) metines apimtis tinkle (neapvalintus pardavim

ir pan.

apskaitos sistemos

duomenis) pagal šias minu i grupes:
Skambu i

savame tinkle trukm

(skambu iai inicijuojami ir užbaigiami savame tinkle,

skaitant virtualius operatorius (toliau – MVNO), tarptinklinio ryšio skambu i minutes, kai
atvyk užsienie iai naudoja tinkl si sti skambu iams tinklo viduje);
Išeinan i

skambu i

trukm

(skambu iai inicijuojami savame tinkle ir užbaigti fiksuoto

ryšio tinkluose, užsienio šali operatori tinkluose, kituose judriojo telefono ryšio tinkluose,
skaitant MVNO, tarptinklinio ryšio skambu i

minutes, kai atvyk

užsienie iai naudoja

tinkl ir siun ia skambu ius kitus tinklus);
einan i skambu i trukm (skambu iai inicijuojami fiksuoto ryšio tinkluose, užsienio šali
operatori tinkluose, kituose judriojo telefono ryšio tinkluose, skaitant MVNO, tarptinklinio
ryšio skambu i minutes, kai atvyk užsienie iai naudoja tinkl ir priima skambu ius);
Tranzitu persi st minu i trukm pagal tris tranzito tipus:
1 tipo tranzitas – skambu i , inicijuot ir užbaigt Lietuvoje, tranzitas per tinkl ;
2 tipo tranzitas – skambu i , inicijuot Lietuvoje ir užbaigt užsienyje, tranzitas per
tinkl ;
3 tipo tranzitas – skambu i , inicijuot užsienyje ir užbaigt Lietuvoje, tranzitas per
tinkl .

Duomenys turi b ti pateikti minut mis. Jei tinklo sistema pateikia duomenis sekundži tikslumu,
sekundži dydžius reikia padalinti iš 60.

Vaizdo skambu i srautas
Šiame skyriuje (eilut s 20-23) pateikite faktini s kming vaizdo skambu i sraut metines apimtis
tinkle (neapvalintus pardavim apskaitos sistemos duomenis) pagal šias minu i grupes:
Vaizdo skambu i savame tinkle minut s (skambu iai inicijuojami ir užbaigiami savame
tinkle, skaitant MVNO, tarptinklinio ryšio skambu i

minutes, kai atvyk

užsienie iai

naudoja tinkl si sti skambu iams tinklo viduje);
Išeinan i vaizdo skambu i minut s (skambu iai inicijuojami savame tinkle ir užbaigti
fiksuoto ryšio tinkluose, užsienio šali

operatori

tinkluose, kituose judriojo telefono

ryšio tinkluose, skaitant MVNO, tarptinklinio ryšio skambu i

minutes, kai atvyk

užsienie iai naudoja tinkl ir siun ia vaizdo skambu ius kitus tinklus);
einan i

vaizdo skambu i

užsienio šali

operatori

minut s (skambu iai inicijuojami fiksuoto ryšio tinkluose,

tinkluose, kituose judriojo telefono ryšio tinkluose, skaitant

MVNO, tarptinklinio ryšio skambu i minutes, kai atvyk užsienie iai naudoja tinkl ir
priima vaizdo skambu ius).
Duomenys turi b ti pateikti minut mis. Jei tinklo sistema pateikia duomenis sekundži tikslumu,
sekundži dydžius reikia padalinti iš 60.

Trump j žinu i (SMS) srautas
Šiame skyriuje (eilut s – 24-27) pateikite SMS kiekio faktines metines apimtis tinkle pagal šias
SMS grupes:
SMS savame tinkle (SMS išsi stos iš savojo

sav j tinkl , skaitant MVNO, tarptinklinio

ryšio SMS, kai atvyk užsienie iai naudoja tinkl ir siun ia SMS savame tinkle);
Išeinan ios SMS (SMS išsi stos iš savojo tinklo

kitus užsienio ir nacionalinius judriojo

telefono ryšio tinklus, skaitant MVNO, tarptinklinio ryšio SMS, kai atvyk

užsienie iai

naudoja tinkl ir siun ia SMS kitus tinklus);
einan ios SMS (SMS išsi stos iš kit
užsienio šali

operatori

judriojo telefono ryšio tinkl , skaitant MVNO, iš

tinkl , tarptinklinio ryšio SMS, kai atvyk

užsienie iai naudoja

tinkl ir priima SMS sav j tinkl ).
Turi b ti pateiktas SMS kiekis, vienetais.

Vaizdo žinu i (MMS) srautas
Šiame skyriuje (eilut s 28-31) pateikite MMS kiekio faktines metines apimtis tinkle pagal šias MMS
grupes:

!

MMS savame tinkle (MMS išsi stos iš savojo

sav j tinkl , skaitant MVNO, tarptinklinio

ryšio MMS, kai atvyk užsienie iai naudoja tinkl ir siun ia MMS savame tinkle);
Išeinan ios MMS (MMS išsi stos iš savojo tinklo
skaitant MVNO,

užsienio šali

operatori

kitus judriojo telefono ryšio tinklus,

tinklus, tarptinklinio ryšio MMS, kai atvyk

užsienie iai naudoja tinkl ir siun ia MMS kitus tinklus);
einan ios MMS (MMS išsi stos iš kit
užsienio šali

operatori

judriojo telefono ryšio tinkl , skaitant MVNO, iš

tinkl , tarptinklinio ryšio MMS, kai atvyk

užsienie iai naudoja

tinkl ir priima MMS sav j tinkl ).
Turi b ti pateiktas MMS kiekis, vienetais.

Paketinio duomen perdavimo srautas
Šiame skyriuje (eilut s 32-38) pateikite paketinio duomen perdavimo paslaug faktinius metinius
srautus GSM, UMTS ir LTE tinkluose, duomenis išskaidant išsi st duomen ir priimt duomen
grupes.
Duomenys turi b ti pateikti Megabaitais.

Padengimas
Šiame skyriuje (eilut s 39-50) pateikite informacij

apie geografin GSM, UMTS ir LTE tinkl

padengim kaimo, priemies i ir miesto vietov se.
Duomenys turi b ti pateikiami procentais.

Srauto padalinimas
Šiame skyriuje (eilut s 51-54) pateikite informacij

apie srauto pasiskirstym

pagal radijo ryšio

prieigos technologijas. Informacija turi b ti pateikta procentais, juos skai iuojant kaip srauto,
perduoto per tam tikr radijo prieigos technologij santyk su visu srautu (be paketini duomen
perduoto srauto). Eilut se 55-57 prašome pateikti balso srauto (be paketini
perduoto srauto) pasiskirstym

duomen

tarp balso komutavimo technologij : MSC arba MSS ir

MGW.
Duomenys turi b ti išreiškiami procentais.

D2 - Paslaug statistika
Pirmoje lapo dalyje (eilut s 9-20) prašome pateikti naujausi faktin paketinio duomen perdavimo
srauto pasiskirstym
GPRS duomen

GSM ir UMTS tinkluose. Pateikite informacij

perdavimo srautas, faktinis GPRS WAP duomen

apie tai, koki

dal faktinis

perdavimo srautas, faktinis

EDGE duomen perdavimo srautas ir faktinis EDGE WAP duomen perdavimo srautas sudaro

"

nuo viso faktinio apmokestinto paketini
informacij

apie tai, koki

duomen

perdavimo srauto GSM tinkle. Pateikite

dal faktinis UMTS duomen

perdavimo srautas ir faktinis HSDPA

duomen perdavimo srautas sudaro nuo viso faktinio apmokestinto paketini duomen perdavimo
srauto UMTS tinkle.
Duomenys turi b ti pateiki procentais.
Taip pat pateikite UMTS, HSDPA ir LTE bit

maksimal

srauto greit , Kbit/s, pasiekiam

operatoriaus tinkle ir taip pat kanal element kiek operatoriaus UMTS ir HSDPA radijo tinkle.
Antroje lapo dalyje (eilut s 21-23) nurodykite vidutin bait kiek pakete ir vidutin duomen sesijos
trukm Megabaitais (MB).
Tre ioje lapo dalyje (eilut s 24-27) prašome pateikti informacij

apie balso paslaug

kain

diferencijavim :
Piko ir nepiko kain santyk - mažmenini skambu i kainos piko metu santykis su
mažmenini skambu i kaina ne piko metu (

);

Srauto dalis piko metu – balso srauto piko metu santykis su vidutiniu balso srauto per
dien ;
Srauto dalis nepiko metu – balso srauto nepiko metu santykis su vidutiniu balso srauto per
dien .
Ketvirtoje lapo dalyje (eilut s 28-30) pateikite informacij apie prioriteto faktorius, kurie nustatomi
teikiant duomen perdavimo paslaugas LTE tinklu. Šie faktoriai turi atspind ti specifinius paslaug
kokybinius parametrus, kurie daro tak tinklo ištekli naudojimui. Faktoriaus vert turi b ti 100500%, kur 100% rodo mažiausi

prioritet , o 500% - parodo paslaugas, kuriems taikomas

didžiausias kokyb s prioritetas. Dydis 500% rodo, jog paslaugoms reikia 5 kartus didesn s
greitaveikos nei reikia greitaveikos bazinei paslaugai.
Penktoje lapo dalyje – VoIP prielaidos (eilut s 31-39) yra nurodomos VoIP technologijos prielaidos:
VoIP kodavimo b das – klausimyne yra nurodytas VoIP kodavimo b d s rašas ir iš to
s rašo pertarius tur t

pasirinkti kodavimo b d , kuris yra naudojamas, kur palaiko

operatoriaus tinklo ranga arba kur operatorius planuoja naudoti;
Protokol antrašt s: RTP / UDP / IP / Ethernet – nurodo teron kiekvino protokolo antrašt s
dyd .
Paskutin je lapo dalyje (eilut s 40-49) pateikite informacij apie tinkl sujungimo jungtis,
naudojamas balsui perduoti.

ia yra prašoma pateikti E1, STM-1 ir STM-4 s saj jungtis,

naudojamas balso paslaug srautui ( einantys skambu iai, išeinantys skambu iai, tranzitas)
perduoti tarp operatori .

#

Taip pat yra prašoma pateikti E1, STM-1 ir STM-4 s saj paj gum parametrus. Parametrai turi
b ti išreikšti E1 kanalais, kurie gali b ti teikiami kiekvienoje s sajoje.

D3 – Tinklo element paj gumai
Šiame lape pateikite naujausi informacij apie tinklo element techninius paj gumus, efektyvaus
panaudojimo koeficientus ir planavimo periodus. Kiekvienas tinklo elementas turi skirtingus
techninius parametrus ir skirtingus matavimo vienetus j paj gumams vertinti. Pavyzdžiui, GSM
bazini sto i paj gumas vertinamas imtuv /si stuv (TRX) kiekiu, balso pašto paslaug blokas
(VMS) – pašto d žu i kiekiu. Paj gum

vertinimo vienetai yra pateikti klausimyno lentel se prie

kiekvieno tinklo elemento.
Pagrindin s dalies paj gimai (stulpelis F) rodo fizinius arba techninius tinklo elemento bazin s
dalies paj gumus. Pavyzdžiui, TRX korta gali talpinti 8 kanalus arba Tinklo abonent

registras

(HLR) gali aptarnauti 1.200.000 abonent .
Duomenys turi b ti pateikti tokiais matavimo vienetais, kaip apibr žta klausimyno lentel se prie
kiekvieno tinklo elemento D stulpelyje.
Tinklo elemento pl tinys (EU) yra papildoma ranga prie tinklo elemento pagrindin s dalies. Pl tinio
paj gumas (stulpelis G) parodo fizines ir technines tinklo elemento pl tinio galimybes. Pavyzdžiui,
TRX kortos pl tinys yra 0 (nulis) kanal – tai reiškia, kad TRX kortos pagrindin s dalies paj gumai
negali b ti padidinti.
Duomenys turi b ti pateikti tokiais matavimo vienetais, kaip apibr žta klausimyno lentel se prie
kiekvieno tinklo elemento D stulpelyje.
Maksimalus techninis paj gumas (stulpelis H) parodo koks yra maksimalus tinklo elemento
pagrindin s dalies ir pl tinio techninis paj gumas.
Duomenys turi b ti pateikti tokiais matavimo vienetais, kaip apibr žta klausimyno lentel se prie
kiekvieno tinklo elemento D stulpelyje.
Tinklo panaudojimo koeficientas einamuoju planavimo etapu (stulpelis I) yra rangos (tiek j
nustatytas) maksimalaus panaudojimo parametras. Jis užtikrina, kad tinklo ranga aptarnaus
nenumatytas paslaug perkrovas. Toliau yra pateikta paprasta formul , kurios pagalba nustatomas
parametro dydis:

!

"

$

Planavimo periodas (stulpelis J) parodo laik , kurio reikia, kad naujas tinklo elementas prad t
veikti. Duomenys turi b ti pateikti apie tam tikr laikotarp (savait , dvi savait s, m nuo, ketvirti,
pus met , metai arba du metai).
Duomenys turi b ti pateikti procentais.
Planavimo periodas (stulpelis J) yra laikotarpis, per kur nauja tinklo ranga turi b ti parengta
naudojimui. Duomenys turi b ti pateikti kaip tam tikras laiko periodas (savait , dvi savait s, m nuo,
ketvirtis met , pus met , metai ar du metai).

D4 - Tinklo statistika
Šiame skyriuje pateikite naujausius tinklo statistikos duomenis, kurie susideda iš apr pties
parametr , paslaug

sraut

pasiskirstymo tarp tinkl

ir l steli

(celi ) tip , sto i

aikšteli

konfig racijos, perdavimo tinklo parametr ir kt.
Apr pties parametrai (eilut s 8-32):
Pateikite naujausias tinklo apr pties proporcijas, t. y. koki

dal sudaro kiekviena geografin s

srities apr ptis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Parkai, želdynai, miškai, patenkantys
miest

ribas turi b ti traktuojami kaip priemies io arba kaimo geografin

sritis. Klausimyne

prašoma pateikti bendras geografini sri i proporcijas. Jei miesto rib patenka priemies io srities
pob džio teritorijos dalis, tai ji tur t b ti traukta priemies io srities proporcij . Taip pat pateikite
informacij – pasirinkdami 1 (paslauga teikiama) arba 0 (paslauga neteikiama) – apie tai, kokios
UMTS teritorijose yra naudojama HSDPA. Pvz. jei HSDPA naudojama kaimo vietov se, nurodykite
1.
LTE, UMTS ir GSM srautas (eilut s 33-58, 81-123):
Šioje dalyje pateikite naujausius duomenis apie per tam tikros technologijos tinkl perduoto srauto
pasiskirstym

per geografines teritorijas ir geografin se vietov se perduoto srauto paskirstym

pagal l steles (celes). Srauto pasiskirstymas išreiškiamas procentais, kurie apskai iuojami kaip
tam tikros technologijos per tam tikr geografin vietov perduoto srauto santykis su visu per tam
tikros technologijos tinkl

faktiškai perduotu srautu arba per tam tikr

l stel

perduoto srauto

santykis su visu toje geografin je vietov je perduotu srautu.
Dalys turi b ti pateiktos procentine išraiška.
LTE, UMTS ir GSM sto i aikšteli konfig racija (eilut s 60-79, 134-153, 169-191):
Šiame skyriuje pateikite naujausi informacij apie makro l steli (celi ) kieki išsiskaidym : koki
dal tam tikro sektoriaus tipo l stel s (cel s) sudaro tam tikroje geografin je vietov je esan iose
makro l stel se (cel se). Dalys turi b ti išreikštos procentais. Taip pat pateikite vidutin sektori
kiek mikro ir piko l stel se (cel se).

%

UMTS l stel s (cel s) parametrai (eilut s 125-132):
Šiame skyriuje prašome pateikti naujausi

informacij

apie makro (miesto, užmies io ir kaimo

vietovi ), mikro ir piko l steli HSDPA radijo tinklo paj gumus kbps.

BTS (eilut s 155-167):
Šiame skyriuje prašome pateikti naujausi
naudojam

informacij

apie radijo kanal

(900 ir 1800MHz),

BTS aikštel se, sum ; vidutinius spektro pakartotinio panaudojimo koeficientus;

didžiausius TRX kiekius, kurios galima fiziškai diegti l stel se (cel se) pastar ja informacij
pateikiant pagal makro, mikro ir piko l steles (celes). Prašome atkreipti d mes , jog turi b ti
pateikta informacija apie vieno dažnio paj gumus.
Perdavimas (eilut s 193-216):
Šiame skyriuje pateikite tokius logini

BTS/NodeB/eNodeB-BSC/RNC/EPC ir BSC/RNC/EPC-

MSC/MGW/IMS lygi duomenis:
Mikro bang jung i pasidalinim tarp BTS/NodeB/eNodeB-BSC/RNC/EPC lygi ;
Perdavimo paj gum

pasidalinim

tarp mikro bang

jung i

ir skirt j

linij

BSC/RNC/EPC-MSC/MGW/IMS lygyje;
Papildom radijo relini linij dal visame radijo relini linij , naudojam tinkle, skai iuje;
Vidutinis aikšteli skai ius vienoje radijo relin s linijos jungtyje.

D5 - HCC duomenys.
Šiame lape pateikite HCC element parametrus, pateiktus klausimyno lentel je:
Tinklo rangos dabartin s (esamos, einamosios) kainos (stulpeliai D-E) LTL arba EUR,
priklausomai nuo to, kokia valiuta buvo išrašyta s skaita už pirkt

rang . Dabartin vert

apskai iuojama naudojant esam (arba naujausi ) rinkos kain (turto atstatymo išlaidos)
arba d l nagrin jamo turto kain poky i koreguojant vidutin istorin turto sigijimo kain ir
tokiu b du apskai iuojant reali veikloje naudojamo turto vert . Jei d l tam tikr priežas i
turto einamoji kaina negali b ti nustatyta, tada einamajai kainai vertinti naudojama istorin
( sigijimo) kaina. Užmokes iai už licencijas, dažnius ir skirt sias linijas turi b ti suderinti su
atitinkamais 2012 m. finansin s apskaitos rašais. Kainos tur t

vertinti visas gautas arba

si lomas nuolaidas, ta iau jos tur t b ti suderintos su modeliavimo taisykl mis, t.y. jeigu
pl tinys matuojamas 10 TRX dydžiu, tai nurodant kain , turi b ti nurodyt 10 TRX kaina.
Naudingas turto tarnavimo laikotarpis (metais) (stulpelis F). Šis dydis gali b ti
interpretuojamas kaip ekonominis arba buhalterinis naudingas turto tarnavimo laikotarpis,
ta iau pastarasis laikotarpis n ra tinkamas BU-LRAIC modelio skai iavimams, tod l turi

&

b ti taikomas ir skai iavimams pateikiamas ekonominis naudingas turto tarnavimo
laikotarpis. Naudingas turto tarnavimo laikotarpis neskai iuojamas licencij , dažni
mokes iams ir skirtosioms linijoms.
Kain indeksas – (stulpelis G) – parodo metinius tinklo element kain poky ius. Prašome
pateikti paskutinius turimus duomenis apie metinius kain poky ius. Kain poky iai turi b ti
vertinti atsižvelgiant sutartis su rangos gamintoj arba rangos gamintoj pasi lymais.

D6 - Sektoriai
Siekiant suderinti modelio rezultatus su faktine situacija, reikia atlikti tam tikr ver i palyginim .
D l to šioje dalyje prašome pateikti naujausi informacij apie sektorius GSM ir UMTS tinkle pagal
toliau aprašytus pj vius:
Sektoriaus identifikacinis numeris (stulpelis B);
Sektoriaus Bazin s stoties tipas (BTS, eNodeB, arba NodeB) (stulpelis C);
Sektoriaus vieta (miesto, kaimo arba kitos vietov s pavadinimas) (stulpelis D);
Aikštel s, kuriose yra sektorius, vietos identifikavimo numeris (stulpelis E);
HSDPA buvimas sektoriuje (stulpelis F);
Sektoriuje naudojami radijo kanalai (dažniai) (900, 1800, 1900, 2100 arba 2500) (stulpelis
G);
Vidutinis balso srauto piko metu, erlangais (stulpelis H);
Vidutinis duomen srautas piko metu Megabaitais (stulpelis I);
Makro l stel s (cel s) spindulys, km (stulpelis J);
Sektoriaus tipas (makro, mikro arba piko) (stulpelis K);
Sektoriaus geografin vietov (miesto, priemies io arba kaimo) (stulpelis L).
Klausimyne nurodytas tam tikras kiekis eilu i . Pateikiant daugiau informacijos, prašome terpti
naujas eilutes prieš „n“ eilut .

D7 - CAPEX
Šiame lape turi b ti pateikta informacija apie nurodyt turto grupi

sigijimo savikain , likutin vert

ir istorin metin nusid v jim . Informacija turi b ti pateikta, atsižvelgiant Ilgalaikio turto registr ir
turi b ti suderinta su audituotais nekonsoliduotais 2011 met finansini ataskait
išskiriamos šios turto grup s:
Tinklas – turtas, atspindintis tinklo rang (eilut s 7-13):

'

rinkiniais. Yra

Aikšteli infrastrukt ra;
BSS/RNS/PSS infrastrukt ra (BTS, eNodeB, NodeB ir t.t.);

Perdavimo (magistralinis) tinklas (radijo relin s linijos ir t.t.);
MSC/MGW/IGS ir kita NSS ranga (MSS, HLR ir t.t.);
Duomen perdavimo ranga (SGSN, GGSN, PCU t.t.).
IT sistemos - turtas, apimantis finansin s apskaitos, atsarg , CRM IT sistemas (eilut s 1517):
materialusis turtas;
ne materialusis turtas.
Tinklo valdymo sistema - bendra dalis - turtas, priskirtas NMS sistemai, kurio negalima
priskirti prie konkre i toliau esan iame punkte nurodyt tinklo element grupi ;
Tinklo valdymo sistema - turtas, priskirtas NMS sistemai, kur galima priskirti prie konkre i
toliau nurodyt tinklo element grupi (eilut s 21-26):
BSS/RNS/PSS infrastrukt ra (BTS, eNodeB, NodeB ir t.t.);

Perdavimo (magistralinis) tinklas (radijo relin s linijos ir t.t.);
MSC/MGW/IGS ir kita NSS ranga (MSS, HLR ir t.t.);
Duomen perdavimo ranga (SGSN, GGSN, PCU t.t.).
Žem ir pastatas (eilut s 28-31)
Bokštai;
Pastatai;
Optiniai kabeliai.
Palaikymas – turtas, kuris apima transporto priemones, renginiai, biuro ranga ( skaitant
kompiuterius);
Nematerialios – turtas, taip pat apimantis licencijas (leidimus) naudoti 900, 1800, 2100,
2500 radijo kanalus (dažnius).
Kitas, pirmiau nepamin tas, turtas.
Skyriaus pabaigoje prašome pateikti informacij apie bendr ilgalaikio turto vert . Antroje dalyje
prašome pateikti IT sistem procentin pasiskirstym pagal atliekamas funkcijas.

D8 – OPEX

Šiame lape turi b ti pateikta informacija apie išlaidas tam tikroms veikloms (j grup ms). 8-12
eilut se turi b ti pateikta informacija Pelno (nuostoli ) ataskaitoje nurodytas s naudas
sugrupuojant toliau nurodytas grupes:
Išlaidos materialaus pob džio veikloms/paslaugoms;
Išlaidos personalui;
Kitos, aukš iau nenurodytos, išlaidos.
Pateikiama informacija turi b ti suderinta su audituotais nekonsoliduotais 2011 met

finansini

ataskait

ataskait

rinkiniais. Pirmiau išvardyt

išlaid

grup s turi apimti visas finansini

rinkiniuose nurodytas išlaidas. Siekiant detalizuoti patiriamas s naudas, buvo išskirtos šios veiklos
s naud grup s:
Tinklo palaikymo, prieži ros ir planavimo s naudos, kurios toliau turi b ti detalizuotos pagal
šias tinklo element grupes:

Aikšteli infrastrukt ra;
BSS/RNS/PSS infrastrukt ra (BTS, eNodeB, NodeB ir t.t.);
Perdavimo (magistralinis) tinklas (radijo relin s linijos ir t.t.);
MSC/MGW/IGS ir kita NSS ranga (MSS, HLR ir t.t.);
Duomen perdavimo ranga (SGSN, GGSN, PCU t.t.);
IT sistem veiklos palaikymo ir prieži ros s naudos;
Pardavimai, R mimas, Klient aptarnavimas ( skaitant komisinius tarpininkams);
Finans valdymo ir Administracijos s naudos;
Užmokes iai už skirt sias linijas;
Užmokes iai už radijo kanalus (dažnius), naudojamus BTS, NodeB, eNodeB, radijo
relin se linijose;
Telekomunikacij koncesijos ir užmokes i valstyb s institucijoms s naudos;
Su telekomunikacij veikla susijusi užmokes i kitiems operatoriams s naudos;
Didmenin s veiklos ir reguliavimo s naudos (tik darbuotoj );
BTS/NodeB/ eNodeB aikšteli nuomos s naudos;
Kit tinklui reikaling patalp nuomos s naudos;
Biur nuomos s naudos;
Energijos s naudos;

Pašto ir s skait išrašymo s naudos;
Tinkl sujungimo s naudos;
Tarptinklinio ryšio s naudos;
mokos ir mokes iai, kurie nepapuola aukš iau nurodytas s naud grupes;
Kitos, aukš iau nenurodytos, išlaidos.

D9 - Tinklo projektavimo prielaidos
Pirmose lapo dalyje „Dažni ištekli prielaidos“, pateikite informacij apie radijo dažni (kanal )
kiekius (2100 MHz UMTS (eilut s 52-53) ir 2600 MHz LTE (eilut s 9-10), naudojamus NodeB ir
eNodeB. Prašome atkreipti d mes , jog informacij

apie UMTS tinkl

reikia pateikti be HSDPA

naudojam dažni .
Sekan iose dviejuose dalyse (eilut s 7-87) prašome pateikti eNodeB ir NodeB parsisiuntimo
(dowlink) ir išsiuntimo (uplink) makro l stel s spindul kaimo, priemies io ir miesto geografin se
vietov se pagal du scenarijus – mažiausio ir didžiausio paj gumo scenarijus.
Mažiausio paj gumo scenarijuje daroma prielaida, jog vartotoj skai ius yra minimalus ir trikdžiai iš
kit sektori ir (arba) vartotoj taip pat yra minimal s.
Maksimali

paj gum

scenarijuje daroma prielaida, jog vartotoj

skai ius yra maksimalus ir

trikdžiai iš kit sektori ir (arba) vartotoj taip pat yra maksimal s.
Taip pat prašome pateikti eNodeB ir NodeB aikštel s maksimalius paj gumus kbps kaimo, miesto
ir priemies io geografin se vietov se, bei minimali
(paj gumus) kbps.

vieno duomen

kanalo greitaveik

