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Operatorius mano, jog reguliavimo procesas turi
b ti atliekamas tokia seka: rinkos analiz , kurios
metu nustatomas operatorius, turintis didel tak
rinkoje; sprendimo d l kain
reguliavimo,
konkre ioje
rinkoje,
pri mimas;
efektyviai
konkre ioje rinkoje veikian io operatoriaus s naud
modeliavimas; sprendimo d l kain nustatymo
konkre ioje rinkoje pri mimas.
Operatoriaus nuomone RRT veiksmai ir Metodin s
gair se aprašytas procesas yra ne tokio nuoseklumo
kaip nurodyta aukš iau.
Operatorius si lo, kad visos rinkos, kuriose
operatoriai yra pripažinti turintys didel tak , b t
vertintos atskirai, ir kiekvienoje min toje rinkoje
tur t b ti apskai iuojama efektyviai veikian io
operatoriaus skambu i užbaigimo kaina.

Neatsižvelgti. Metodin se gair se numatytas toks procesas, kok
aprašo operatorius.
Rinkos tyrimas buvo atliktas ir sprendimai d l kain reguliavimo
buvo priimti taip kaip nurod operatorius, t.y. buvo ištirta
konkretaus operatoriaus rinka ir sprendimas d l kain reguliavimo
b tinumo buvo priimtas konkre ioje rinkoje.
Metodini gairi (lietuvi kalba) 16 psl. (Metodini gairi angl
kalba – 14 psl.) yra nurodyta, jog s naudos bus modeliuojamos
tiek kiekvienam operatoriui, tiek hipotetiniam efektyviai rinkoje
veikian iam operatoriui.
Modeliuojant individual operatori ir hipotetin efektyviai
rinkoje veikiant operatori bus laikomasi bendr modelio
princip , kurie yra aprašyti Metodin se gair se. Prielaidos ir
vesties duomenys, kurie n ra nurodyti Metodin se gair se, bus
renkami iš operatori . Modelio jautrumo analiz leis vertinti
specifini tinklo parametr poveik rezultatams.
Hipotetinio efektyviai rinkoje veikian io operatoriaus s naud
modeliavimas n ra manomas be individuali operatori s naud
modeliavimo. Tik vertinus individuali operatori modelius bus
galima nustatyti efektyv operatori . Tod l tai dar kart parodo,
jog bus modeliuojamos ir konkretaus operatoriaus s naudos.
Hipotetinio operatoriaus rinkos dalis yra nustatoma pagal vis
operatori bendr mažmenin rink (tai nurodyta ir Metodini
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gairi 3.2 skyriuje), o ne pagal bendr skambu i užbaigimo
paslaug rink . Ši metodika atitinka esam praktik kai daroma
prielaida, jog vis rinkoje veikian i operatori rinkos dalys
ilgainiui taps vienodos.
Operatorius teigia, jog „RRT <…> nepaaiškino, Atsižvelgti. Pasi lymas priimtas.
koks yra „efektyviai veikian io bendrojo
operatoriaus ryšys su trimis rinkomis, kuriose Metodini gairi 3.2 skyrius bus išd stytas aiškiau. Pataisymai
nustatyta, kad operatoriai turi reikšming rinkos pateikti Metodin se gair se.
gali .“
Operatorius teigia, jog „Padid jimo apibr žime n ra Atsižvelgta iš dalies.
joki pakeitim ir neaiškus padid jimo apibr žimas
vis dar išlieka. <…>“.
Metodini gairi 2 skyriuje 2 punkte „Vidutinis padid jimas“
antras sakinys bus išbrauktas. 1 sakinys bus pakeistas „Vidutini
padid jimo s naud principas apima s naud poky io d l
gamybos (paslaug apimties) padid jimo (sumaž jimo) vertinim
ir vertint s naud priskyrim vienam teikiamos paslaugos
vienetui“.
Metodini gairi 2.2 skyriuje prieš antr pastraip nuo galo bus
d tas sakinys „Vertinant „padengimo (judriojo tinklo geografin
apimtis)“ padid jimo poveik s naudoms yra atsižvelgiama
s naudas, kurios patiriamos siekiant vykdyti leidimuose d l
dažni
naudojimo nustatytus pareigojimus d l teritorijos
padengimo.“

2.

11-12

2.2

Metodin se gair se aprašyti modeliavimo principai (formul s,
ryšiai tarp paklausos ir rangos poreikio, ir pan.) ir metodin se
gair se ne manoma aprašyti kok poveik ir kokia apimtimi
konkretus padid jimas tur s modeliuojam paslaug s naudoms.
Siekiant tai vertinti ir yra kuriamas modelis.
Operatorius mano, kad apibr žiant padid jimus, Neatsižvelgti. Pasi lymas nepriimtinas.
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tur t b ti išskirti „balso skambu i “ ir „kiti“
padid jimai.
Šis operatoriaus si lymas jau buvo aptartas viešosios konsultacijos
ir seminaro su rinkos dalyviais viešosios konsultacijos perži ros
klausimais metu.
Padengimas, paslaug srautas ir vartotoj skai ius Metodin se
gair se pristatomuose modeliavimo algoritmuose yra naudojami
kaip tinklo modeliavimo parametrai. Si lomas modelis leidžia
išskirti su šiais padid jimais susijusias tinklo s naudas, pvz.,
sumodeliuoti didel teritorij padengiant tinkl su nedideliu
abonent skai iumi ar paslaug srautu. Tokiu b du ši padid jim
pagalba galima vertinti skirting dydži ir paslaug srauto
profili operatori s naudas.
Operatorius nesutinka su jautrumo skai iavimais, Atsižvelgta iš dalies.
kurie grindžiami siauresniu padid jimu, nes
„siauresnio“ padid jimo apibr žimas n ra pateiktas. Metodini gairi 2.2 skyriaus antra nuo galo pastraipa bus
išd styta pakoreguota. Pataisymai pateikti Metodin se gair se.
Metodin se gair se pateiktas siauresnio padid jimo s naud
skai iavimo principas neprieštarauja padid jimo s naud
skai iavimo principams.
Operatorius nesutinka su modeliavimo gair se Neatsižvelgti.
pateikta s naud apskaitos scenarij metodika ir
si lo, kad skai iuojant kiekvieno iš operatori Šis operatoriaus si lymas jau buvo aptartas viešosios konsultacijos
s naudas b t naudojamas kiekvieno operatoriaus ir seminaro su rinkos dalyviais viešosios konsultacijos perži ros
srautas.
klausimais metu. ši pastab atsakyta atsakant pirm pastab .
Metodin se gair se numatytas toks procesas, kok aprašo
operatorius.
Kiekvieno operatoriaus s naudos bus skai iuojamos atsižvelgiant
to operatoriaus faktin sraut . Tuo tikslu klausimyn pagalba iš
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kiekvieno operatoriaus yra renkama faktin
operatoriaus srauto apimt bei pasiskirstym .

MRP
n ra
pateikti
perskai iuojama BHE.

argumentai,

informacija apie

Efektyvaus operatoriaus srautas bus naudojamas skai iuojant
hipotetinio efektyviai rinkoje veikian io operatoriaus s naudas.
Pasteb tina tai, jog modelyje vertinamas bendras srautas ir atskiri
fizini ar juridini asmen pokalbi srautai, srautai tinklo viduje
ar kitus tinklus, bei j taka s naudoms n ra vertinami. Vien ar
vien sraut , ir
kit segment srautai yra agreguojami
skai iuojamos ne vieno ar kito segmento s lygojamos s naudos,
bet viso srauto s lygojamos s naudos.
kod l Neatsižvelgti.
Klausimas d l vis paslaug perskai iavimo minutes ir paskui
BHE jau buvo aptartas viešosios konsultacijos ir seminaro su
rinkos dalyviais viešosios konsultacijos perži ros klausimais metu.
Metodiškai n ra svarbu kuriuos matavimo vienetus perskai iuoti.
Svarbu, kad b t naudojamas vieningas matavimo vienetas. GSM
tinkle didžiausi srauto dal sudaro balso skambu iai, d l to
paslaugos perskai iuojamos minutes.
Neatsižvelgti.

Operatorius atkreip d mes , kad nes kming
skambu i
dalis
lyginant
su
s kmingais
skambu iais yra 100% vis s kming skambu i .
Nes kming
skambu i
dalies lyginant su s kmingais
skambu iais reikšm nustatyta atsižvelgiant
vis operatori
pateiktas nes kming skambu i dalies, lyginant su s kmingais
skambu iais, reikšmes ir argumentacij , gauta papildomos
konsultacijos d l modeliavimo parametr metu.
Operatorius si lo, kad viso srauto perskai iavimas Atsižvelgta iš dalies.
sraut piko laiku centriniuose tinklo elementuose
pasiekt dyd 4,1.
Vidutinio srauto perskai iavimo sraut piko laiku koeficiento
reikšm nustatyta atsižvelgiant vis operatori pateiktas vidutinio
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srauto perskai iavimo sraut piko laiku koeficiento reikšmes ir
argumentacij , gaut papildomos konsultacijos d l modeliavimo
parametr metu.
Operatorius nesutinka su prielaida d l minimalaus Neatsižvelgti.
MSC kiekio tinkle.
Minimalus MSC kiekis tinkle nustatytas atsižvelgiant
vis
Operatori pateiktas minimalaus MSC kiekio reikšmes ir
argumentacij , gaut papildomos konsultacijos d l modeliavimo
parametr metu.
Pastaba d l 8 lentel s matavimo vienet , pastabos Atsižvelgti.
d l (8), (9), (10), (12), (55), (119) formuli , pastaba
d l 15 lentel s.
Pataisymai atlikti.

