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1. Viešo aptarimo tikslas – aptarti viešosios konsultacijos rezultatus, pristatyti RRT ir EYB
per konsultacij pateikt pastab vertinim , išklausyti dalyvi pasisakymus d l konsultacijos
rezultat .
2. Viešojo aptarimo eiga:
Dalyvis
RRT (Henrikas Varnas)

EYB (Mantas Litvinas)

Dalyvio pasisakymo turinys
žanginis žodis. Pad koja už dalyvavim
gyvendinant projekt ,
trumpai paaiškina susitikimo tiksl bei eig : informuoja, jog EYB atliko
gaut pastab vertinim ir susitikimo metu pristatys su RRT suderint
pastab
vertinim ; v liau bus atsakyta
kilusius klausimus.
Perduodamas žodis EYB.
žanga. Paaiškina gaut pastab aptarimo tvark .
Pastab apžvalga. Pasteb ta, jog didžioji dalis komentar susij su
duomenimis, jau pristatytais ir patvirtintais derinant metodini gairi
dokumentus. Ta iau buvo perži r tos visos pastabos ir pateiktas pastab
vertinimas.
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Pastab vertinimas. Ži r ti šio protokolo 1 pried .
Atlikt pakeitim pristatymas.
Paaiškina, jog vidutin s svertin s kapitalo kainos (WACC) dydis buvo
pakeistas d l perži r tos nerizikingos investicij gr žos, šalies rizikos
premijos, skolinto kapitalo kainos ir pelno mokes io normos.
Atnaujintas WACC lygus 15,76 proc. (anks iau nustatyto ir atnaujinto
WACC dydis pateiktas šio protokolo 2 priede). Nauja WACC reikšm
panaudota BU-LRAIC modeliavime. WACC skai iavimuose naudot
daugikli vertinimui buvo naudoti metini duomen vidurkiai, nes
pakeist daugikli reikšm s šiuo metu yra nukrypusios nuo norm ,
kurios b na normaliais laikais.
Paaiškina, jog atlikti paklausos prognozi pakeitimai. 2008 m.
panaudoti faktiniai duomenys, o 2009-2010 m. vietoj did jan ios
paklausos prognoz s palikti 2008 m. paklausos duomenys ir
neprognozuotas augimas.
Supažindina, jog vieno operatoriaus individualus modelis buvo
atnaujintas atsižvelgiant pateikt informacij apie perkam paslaug
kainas.
Pristatomi atnaujinti BU-LRAIC skai iavim rezultatai. Rezultat
poky iai pateikti šio protokolo 3 priede. Paaiškinama, jog tinkl
sujungimo taško užmokes i skai iavimuose buvo atlikti rangos
panaudojimo pakeitimai.
Apibendrinant paaiškinama, jog tinkl sujungimo s naudos padid ja d l
paklausos ir WACC perži ros.
Informuoja, jog pereinama prie klausim -atsakym ir kvie ia dalyvius
pateikti savo pasteb jimus bei klausimus.
Paaiškina, jog pastab konsultacijos metu pateikt dokument
vertinimui dabar pateikti negali, nes reikia detaliau išanalizuoti k
buvo atsižvelgta ir kiek buvo atsižvelgta. Pasteb jo, jog viso proceso
metu nuo projekto pradžios iki galutini skai iavim , nebuvo
atsižvelgta visas Tele2 pateiktas pastabas. Atsižvelgiant rinkoje ir
ekonomikoje esan ias tendencijas, modelio vesties duomenys turi b ti
perži r ti. Pažad jo gr ž vertinti RRT ir EYB atlikt gaut pastab
vertinim .
Pasteb jo, jog gautas rezultatas yra orientuotas ateit ir nebus pasiektas
greitai. Tarnyba, priimdama spendim turi vertinti tiek reguliavimo
praktik , tiek Europos Komisijos nustatytus reikalavimus. Sprendimai
n ra priimami greitai, pakeitimai išd stomi laike, tod l prašoma tai
atsižvelgti.
Pastebi, jog atnaujinus WACC skai iavimus, buvo gautas tarpinis
rezultatas tarp WACC dydžio, naudoto modelyje prieš konsultacij , ir
Tele2 pastabose apskai iuoto WACC dydžio.. EYB nuomone n ra
tikslinga paimti rodiklius, kurie yra susiklost šiai datai, nes n ra aišku
kaip toliau vystysis rinkos. EYB vertinimas yra atsargesnis… d l to
WACC dydis yra mažesnis. D l kit dalyk sutarimas buvo pasiektas
jau anks iau.
Yra numatytas kain keitimo mechanizmas, kuris užtruks ne vienus, ne
dvejus ir ne trejus metus. Jei paimtume didesn WACC vert dabar ir po
trej met perskai iuotume, niekas nuo to nepasikeist .
Esmini pastab šiuo metu neturi, ta iau jei bus esmini prieštaravim ,
savo pastabas atsi s.
Paklaus kokie bus RRT žingsniai toliau gyvendinant model ir
nustatant kainas.
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Atsako, jog RRT nor t išgirsti kiekvieno operatoriaus nuomon apie
projekto gyvendinimo temp ir artimiausi termin , nuo kada tur t
b ti kei iamos kainos.
Paklaus ar RRT turi dat nuo kada tur t sigalioti kain reguliavimas.
Ne nuo balandžio 1, nes ši diena pra jo. Procesas užsit s . Paragina
operatorius išsakyti savo nuomon d l kain keitimo pradžios. Paklausia
Bit s kada operatorius nor t daryti pakeitimus, ar nenor t j daryti.
Paaiškina, jog Bitei svarbu, kad b t tiksliai nustatyti paslaug keitimo
terminai ir periodas, nes RRT direktoriaus sakymuose d l didel tak
atitinkamose rinkose turin i kio subjekt terminai n ra aišk s.
Paaiškina, jog kain keitimui gyvendinti bus paliktas laikas, reikalingas
gyvendinti teis s aktus.
Tele2 pritaria tinkl sujungimo užmokes i mažinimui, mano, jog
mažinimas turi vykti iš karto nedarant žingsneli . Operatoriams svarbu
tur ti aiškius terminus nes planuojamas verslas, investicijos ir visa kita.
Ta iau esant dabartiniai ekonominei situacijai mano, jog šiuo metu
kain keitimui yra netinkamas laikas. Tinkl sujungimo kain
mažinimas šiemet, kit met kerta per investicijas. Pinigai atimami force
majeure b du. Tele2 akcininkai nori investuoti Lietuvoje, ta iau
netikrumas ir si lomas skambu i užbaigimo tarif mažinimas mažina
Lietuv patrauklum . Tele2 labiausiai nuken ia d l tarif
investicij
mažinimo, nes susiklos iusi skambu i specifika tarp Bit s, Omnitel,
Tele2 s lygoja… Tele2 Mano, jog artimiausias mažinimas galimas 2011
arba 2012 m. Paskai iavus WACC mažinimas gal t b ti iškarto iki tos
ribos, nuo kurios valdžia nesikišt operatori veiksmus. Tele2 supranta
Europos S jungos raginimus, ta iau si lo nepamiršti, jog metodika buvo
sukurta 2005 m., kai Europos S jungoje, Europoje, Lietuvoje nebuvo
kriz s ir visi jo priek . Dabar situacija yra pasikeitusi ir kod l
nereik t palaukti dar 2 metus ir tada mažinti tiek, kiek b t sumažinta
per tuos du metus. Si lomas kain mažinimo mechanizmas b t
naudingas ir vartotojams, nes Lietuvos vartotojai džiaugiasi
mažiausiomis kainomis Europoje ir susiklost taip, jog Tele2 teikia
mažiausias kainas rinkoje. Force majeure kain mažinimas yra
sikišimas
versl , kuris kriz s metu yra nereikalingas. Iš esm s
teisingas, bet ne šiuo laiku.
Papildydamas pastebi, jog kain mažinimas yra jau šiuo metu. Ta iau
RRT tikslai skatinti konkurencij mažinant skambu i užbaigimo kainas
n ra pasiekiami… nepastebimas konkurencijos suaktyv jimas, jis
negalimas nes skambu i
užbaigimo kainos yra didel s. Jei
reguliavimas yra reikalingas, jis reikalingas kai reikia skatinti
konkurencij . Dabar si lomas reguliavimas s lygos pajam
perskirstym . Lietuvoje skambu i užbaigimo tarifai yra vieni
mažiausi . Aplinkyb s nuo 2005 m. pasikeik iš esm s.
Tele2 investuoja daug ir ketina investuoti daug. Tele2 investicijos yra
matomos, o skambu i užbaigimo kain mažinimas iš karto kirs per
investicijas.
Siekiant paaiškinti reguliavimo priežast reikt gr žti 2005 m. ir
išsiaiškinti d l ko buvo nustatytas reguliavimas. Situacija nuo 2005 m.
nepasikeit . Rinkos tyrimas parod , jog yra iškrypimai tinklo viduje.
RRT supranta Tele2 status ir Tele2 yra gerbiama. Ta iau reguliavimo
procesas, lyginant su fiksuotu ryšiu yra žymiai švelnesnis.
S naud apskai iavimas ir jimas prie j užtikrins RRT reguliavimo
tikslus, ta iau šiai dienai reguliavimas yra netinkamas ir einant

4
nuosekliai prie nustatyt kain nieko nepakeis. Kalbant apie fiksuot
ryš pasteb ta, jog kainos Lietuvoje yra didžiausios. D l priežasties, kad
v luojama sureguliuoti skambu i užbaigim fiksuotame tinkle, si loma
neskub ti reguliuoti mobilaus.
RRT (Henrikas Varnas) Paklaus , jei kaina b t lygi tiek, kiek fiksuotam, ar b t gerai?
Tele2
(Tadas B t blogai.
Bukauskas)
RRT (Giedrius P ras)
Kod l Tele2 mano, kad nuoseklus kain mažinimas po 20 proc. yra
blogesnis nei staigus kain mažinimas.
Tele2 (Petras Masiulis) Kriziniu laikotarpiu investuoti Lietuvoje niekas nenori, ta iau Tele2 yra
pasirengusi investuoti. Lietuva praras investicinius pinigus, kurie dabar
yra ypa reikalingi. Švedai mano, jog… Jei RRT teis s aktas b t
priimtas, Tele2 tinkl sujungimo pajamos maž t , pelnas taip pat
maž t , tod l Tele2 akcininkai neb t lik investuoti Lietuvoje,
palaukt kit met .
RRT (Giedrius P ras)
… ia dabartin s situacijos aspektu, bet apskritai mažinant 20 proc.
dydžiu ir vienu kartu.
Tele2 (Petras Masiulis) Jei b t 2005 m. mes problem nematytume, tik svarbu b t žinoti
aiškias datas. Dabar situacija pasikeit ir mes manome,… išklausysite
m s nuomon ,… kuri svarbi ir vartotojam, ir statybininkam… šiom
s lygom si lytume palaukti 2011 ir mažinti iki minimumo. Lietuvoje
turime mastyti apie save.
RRT (Henrikas Varnas) RRT turi atsižvelgti vis poreikius.
Tele2 (Petras Masiulis) Lietuvoje veikia 3 operatoriai ir kiekvieno j specifika, tampa Lietuvos
specifika.
RRT (Henrikas Varnas) … J s taip pat galvojate apie investicijas ir ned site pinig ten iš kur
negausite pajam (ypa kriziniu laikotarpiu)… Situacija Lietuvoje ryšiu,
padengimo plotu ir pasirinkimo galimyb mis n ra bloga.
Omnitel
(Darius Kas bus jei 2011 m. kai ekonomika prad s kilti, Omnitel ateis su
Maikšt nas)
investiciniu planu investuoti 5 kartus daugiau pinig nei Tele2 investuos
per 2 metus... pasi lys ir 2012 m. nedaryti kain mažinimo… tai b t
šoko terapija ir Lietuva negaut 200 mln. investicij . Rinkai svarbu
tikrumas ir nuoseklumas. Jei matomi požymiai, kad kaštai ir kainos
nevisiškai atitinka… turime situacij , kai mokamos premijos už
priimamus skambu ius.. yra iškraipymai rinkoje. Matant iškraipymus
rinkoje, negalima imtis staigi veiksm . Nuoseklus ir aiškus per jimas,
aiškaus grafiko patvirtinimas ir jo neatšaukimas sudaryt aiškias s lygas
esamiems ir naujiems rinkos dalyviams planuoti investicijas.
Omnitel
(Vitalijus Tele2 veiksmuose matome konkurencin s teis s pažeidimus. Teis s
Kirvaitis)
aktu, priimt 2008 m. lapkri io m n. konkurencijos problema nebuvo
išspr st ir j reikia toliau spr sti.
Tele2 (Petras Masiulis) Argumentuoja, jog Tele2 investicijos dabar, kai yra ekonomikos
nuosmukis yra svarbesn s nei 200 mln. lit investicijos 2011 metais kai
ekonomika atsigaus. Kai yra sunku nenorima investuoti…
Operatoriams, kurie nori investuoti, leiskime investuoti.
RRT (Giedrius P ras)
Investicijos yra dažnai naudojamas argumentas siekiant vienoki ar
kitoki rezultat iš reguliatoriaus. Argumentus pateikia ne tik mobilieji
operatoriai bet ir fiksuoti.
RRT (Henrikas Varnas) Paklausia TEO nuomon s.
TEO (Darius Štitilis)
TEO pasisako už greitesn reguliavimo gyvendinim … TEO yra
pasisak s iki kokio lygio tur t b ti mažinamos skambu i užbaigimo
kainos… Pagal TEO kainodar , vartotojai pajaus naud iš karto.
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Visur yra tariamasi kad neb t daromi drastiški pakeitimai. Keitimas
vyksta nuosekliai. Neatsižvelgti negalime, bet vien atsižvelgti taip pat
negalime.
Pakartoja, jog mažinimas tur t b ti atliekamas 2011 arba 2012 metais.
Ta iau neprieštarauja Tele2 pozicijai, jei nuoseklus mažinimas bus
atliekamas pradedant nuo 2011 arba 2012 m.
Apibendrina Omnitel pozicij . Jei kain keitimas b t atid tas iki 2011
m. turi b ti nustatytas aiškus grafikas ir iki to periodo neperži rima.
Paaiškina SMP sakymuose nustatymo kain keitimo mechanizmo
suk rimo priežastis. Kad ir kaip beb t , rinkoje yra konkurencijos
iškraipymai. Pasirinktas kain keitimo režimas yra švelnus. Tarnyba
dirba ne sau, o priimant sprendim atsižvelgiama visum .
Mobiliems operatoriams kain mažinimas yra nustatytas po 20 proc. kai
tuo tarpu fiksuotam – 40 proc. Kaip RRT ži ri nustatytas skirtingas
s lygas?
Fiksuotas ryšys Europos S jungos kontekste atrodo blogiau, nei judrus
ryšys, tod l fiksuoto ryšio reguliavime buvo priimti griežtesni
sprendimai… Ta iau ir jis buvo nuoseklus.
Buvo komentaras… min ti 2005 m. ta iau galima pateikti naujesn
statistik , jog dažnai taikomas nuoseklus kain mažinimas. Tempai
neb tinai taikomi vienodi, ta iau tikslas yra bendras.
Pastebi, jog Lietuvoje tiek skambu i užbaigimo, tiek mažmenini
paslaug kainos yra mažiausios. Latvijoje ir Estijoje taikomas kitoks
reguliavimas ir ten tik dabar galvojama apie kain keitim . Tele2
nenor t išsiskirti kaimynini šali kontekste.
Buvo min ta, jog dalis s naud buvo priskirta terminavimo s naudoms.
Ar neteisingiau b tu s naudas, kurios susijusios su tinkl sujungimo
paslaug teikimu, priskirti tinkl sujungimo paslaugoms, o s naudas,
kurios susijusios su skambu i užbaigimu – skambu i užbaigimo
s naudoms? Gali susidaryti situacija, jog ateis operatorius, užsisakys
daug E1, ta iau srautas bus mažas. Už skambu i užbaigimo paslaugas
gaunamos pajams nepadengs rangos, kuri buvo diegta tinklams
sujungti, s naud .
Modeliuojama ranga, kuri reikalinga tinkl sujungimo paslaugoms
suteikti. Apskai iuojami vienkartiniai sukonfig ravimo kaštai. At j s
operatorius sumok j s vienkartin
užmokest , tur s padengti
vienkartines s naudas, kurios n ra mažos…
…kurios turi padengti rangos s naudas. Operatorius neturi
rangos…operatorius (Bit ) perka rang tik gav s prašym sujungti
tinklus, investuoja, ir patirs nuostolius, jei ši ranga nebus pilnai
išnaudojama (t.y. nebus pakankamo skambu i srauto, kad atsipirkt
per skambu i užbaigimo tarifus).
Si lo susitikti atskirai ir aptarti tinkl sujungimo s naudas.
…si loma klausimus d l tinkl sujungimo s naud ir užmokes i
aptarti atskiru susitikimu.
Gal RRT gali pasisakyti d l reguliavimo laiko termin , kad diskusija
b t pilna.
Tarnyba klauso, tariasi, kad matytume visum . Sekan i savait teis s
akto nebus, po m nesio gal b t kas nors bus. Tarnyba turi vertinti visus
argumentus ir pateiktas pastabas.
Bent m nuo bus skirtas nuo kain sigaliojimo iki mažinimo pradžios.
Ar bus pakartotina konsultacija?
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RRT (Giedrius P ras)
Papildomos viešosios konsultacijos nebus. Iki 2009-04-20 galite atsi sti
papildomus argumentus.
RRT
(Eugenijus Pakartotina konsultacija daroma tuomet, kai teis s aktas kei iamas iš
Žvalionis)
esm s.
RRT (Henrikas Varnas) Pad koja už dalyvavim susitikime.
Protokol pareng :
Lietuvos Respublikos ryši reguliavimo tarnybos
Elektronini ryši departamento
Apskaitos ir statistikos skyrius

Protokolo 1 priedas. Viešosios konsultacijos pastab vertinimas

Rinkos dalyvi pasi lymai ir komentarai

Pastabos vertinimas

-

1.
Modeliuojant nebuvo atsižvelgta
efektyvumo kriterij .
Apskai iuojant kain visur buvo imami mažiausi operatoriaus kaštai,
kurie neužtikrina nei papildom paslaug diegimo nei gali negarantuoti
tinklo kokyb s parametr .

2.
Vidutin s svertin s kapitalo kainos (toliau WACC)
nustatyme operatorius si lo vertinti tik akcinink reikalaujam gr ž ,
tuo atveju, kai operatorius skol neturi.

3.
BU-LRAIC modelyje tur t
paklausos dydžiai

b ti tikslinami paslaug

4.
Vieneri met modelyje, pagal kur vertinamos tinklo
s naudos ir efektyvus paj gumo išnaudojimas, neatsižvelgiama
ankstesni met mobiliojo tinklo operatori nerentabili veikl .

-

BU-LRAIC modelio k rimo metu buvo renkami duomenys iš Operatori ,
taip pat metodin se gair se ir viešosios konsultacijos metu su Operatoriais
buvo pasitvirtinti kiti vesties parametrai, kas leidžia užtikrinti, jog sukurtas
modelis garantuoja tinklo kokyb s parametrus.
Palyginus modelio 2007 m, rezultatus su operatori 2007 m. finansin se
atskaitomyb se nurodytomis nusid v jimo ir bendr j s naud sumomis
(kiek j galima priskirti didmeninei veiklai) nustatyta, jog 2007 m.
modelyje turto nusid v jimo (metin s GRC) sumos ir bendr j s naud
sumos n ra mažesn s nei nurodyta 2007 m. finansin se atskaitomyb se. Iš
to darytina išvada, jog modelis pakankamai vertina operatori faktiškai
patiriamas s naudas teikiant paslaugas.

-

WACC nustatymo ataskaitoje, efektyviai veikian io operatoriaus skolinto
kapitalo dalis buvo nustatyta remiantis Europos telekomunikacij
bendrovi kapitalo strukt ros duomenimis – nustatomas aritmetinis
vidurkis. Šis metodas gyvendintas po operatori si lym WACC viešosios
konsultacijos metu.

-

Pasi lymas priimtinas. BU-LRAIC modelis bus patikslintas naujausiais
prieinamais paslaug paklausos duomenimis, pateiktais RRT. Atsižvelgiant
esam ekonomin situacij bei augimo perspektyvas, daroma prielaida,
jog 2009-2012 metais paslaug paklausa išliks nepakitusi.
Reguliavimas taikomas jau egzistuojan ioje rinkoje, kai abonent skai ius
ir tinklo naudojimas yra pasiek s turim paj gum , operatoriams vykdant
rentabili veikl .
BU-LRAIC modeliavimo laikotarpis buvo pristatytas metodin se gair se ir

-

Rinkos dalyvi pasi lymai ir komentarai

Pastabos vertinimas

-

5.
Operatorius si lo Tarnybai prid ti eksternaliteto priemok
mobiliojo ryšio operatoriui, kad dalinai kompensuot subsidijas,
pritraukian ias vartotojus, kurie kitu atveju neb t ryšio abonentais.

-

6.
Per mažai bendr j išlaid priskiriama balso telefonijai, nes
neatsižvelgiama balso / duomen perdavimo santykio aspekt .
7.
Šis modelis turi atsižvelgti
paj gumo svyravimus
geografiniame darinyje. Si loma taikyti išpl timo princip , kuris atspindi
geografinio darinio paj gumo poreikio paskirstym realiame pasaulyje.
8.
Modelis neatspindi tai, kad 1 iš 16 kanal reikia naudoti
signalizavimui. Daroma prielaida, kad viename sektoriuje signalizavimui
naudojamas tik 1 kanalas nepriklausomai nuo sektoriuje naudojam balso
/ duomen kanal .

-

pasitvirtintas viešosios konsultacijos metu.
Pasi lymas nepriimtinas. RRT neprideda eksternaliteto priemokos fiksuoto
telefono ryšio operatoriui, d l to šios subsidijos taikymas judriojo telefono
ryšio operatoriams suteikt nes žining konkurencin pranašum .
Pažym tina, jog eksternaliteto priemoka yra taikoma nedid l s skvarbos
(angl., penetration) atveju, kas Lietuvos judriojo telefono ryšio tinkle n ra
b dinga.
Tarptautin je aplinkoje vyrauja operatori subsidijavimo mobiliaisiais
telefonais mažinimo tendencija.
Apžvelgiant tarptautin praktik , eksternaliteto priemoka yra taikoma tik
Jungtin je Karalyst je.
Pasi lymas nepriimtinas. M s supratimu, operatorius si lo modelyje
naudoti atskirus srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykius balso
telefonijai ir duomen perdavimui. Ta iau modelyje daroma prielaida, kad
srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykis yra vienodas balso telefonijai
ir duomen perdavimui.
Ši metodika ir vesties parametras buvo pristatyti metodin se gair se ir
pasitvirtinti su operatoriais viešosios konsultacijos metu.
Pasi lymas nepriimtinas. paj gumo svyravimus BU-LRAIC modelyje yra
atsižvelgiama per nehomogeniškumo faktorius. Metodin se gair se, 11
lentel je, yra pateikiami piko metu tinklo apkrovimo paskirstymo per tam
tikr laik koeficientai. Ties BTS / NodeB laukeliu koeficientas yra lygus
1,50, kas reiškia, jog paj gumas yra padidinamas 50% ir tokiu b du
modelis atsižvelgia paj gumo svyravimus geografiniame darinyje.
BU-LRAIC modelyje daroma prielaida, kad pirmasis TRX talpina 7
paslaug srauto kanalus, t.y., vienas kanalas yra skiriamas signalizavimui, o
kiekvienas papildomas TRX talpina 8 paslaug srauto kanalus.
Pažym tina, jog ši prielaida buvo pristatyta ir pasitvirtinta metodin se
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Pastabos vertinimas

9.
Prognozuojami
ne traukiami.

kainos

poky iai

GRC

skai iavim

10.
Modelyje daroma prielaida, jog 2, 8, 16 ir 32 Mb/s
mikrobang jung i savikaina vienoda.

-

11.
Modelyje neatsižvelgiama balso perdavimo 3G tinklais
s naudas. RRT tur t modeliuoti 3G tinklo pl tros s naudas per kelerius
metus.

-

12.
Tinklo diapazono aspektai (angl. cell range input) modelyje
yra optimistiškesni, palyginti su tarptautini operatori duomenimis.

-

gair se bei viešosios konsultacijos metu.
Modelyje naudojamos tiksliausios (faktin s) rangos kainos, atspindin ios
operatoriaus einam sias s naudas.
Pažym tina, kad esam kain taikymas yra atsargesnis scenarijus (t.y.
duoda didesnes s naudas) nei j maž jimo prognozavimas.
Ši metodika buvo pristatyta ir pasitvirtinta metodin se gair se bei viešosios
konsultacijos metu.
Operatoriui nepateikus duomen , buvo naudojami kit operatori
duomenys. Operatoriaus individualus modelis atnaujintas pateiktais
mikrobang jung i savikainos duomenimis.
Balso perdavimo 3G tinklais s naudos atsispindi modeliuojant 2G tinkl ,
kadangi modelyje yra daroma prielaida, jog visi balso telefonijos srautai yra
nukreipiami GSM tinklais.
Prielaida, jog balso skambu i srautas gal t b ti aptarnaujamas tik GSM
tinkle, priimta remiantis tuo, jog balso skambu i srauto dalis UMTS tinkle
yra labai maža lyginant su visu balso skambu i srautu.
Operatoriaus pateiktuose grafikuose, kuriuose iliustruojamos 3G augimo
prognoz s, akcentuojamas abonent , turin i 3G/3.5G aparatus, skai ius, o
ne 3G paslaug naudojimo intensyvumas.
Pažym tina, jog ši metodika buvo pristatyta ir pasitvirtinta metodin se
gair se bei viešosios konsultacijos metu.
Šie vesties parametrai buvo pasitvirtinti metodin se gair se ir viešosios
konsultacijos metu.
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13.
Turto pradin s / likvidacin s vert s koeficientas,
apibr žiamas atskirai kiekvienai s naud kategorijai ir kiekvienam GSM
komponentui, yra mažesnis nei 50%. Koeficiento padidinimas virš 50%
tiksliau atspind t augan io tinklo s naudas.

-

14.
Kapitalo s naud kaštai ir reikalaujama investuoto kapitalo
gr ža yra nepakankamai vertinti. Operatorius si lo investuot kapital
traukti neap iuopiam turt (angl. goodwill and intangibles).

15.
Planuojam galimybi ir tinklo paj gumo duomenys (toliau
HA) patekti iš bendr j lyginam j , bet ne konkretaus operatoriaus
duomen .
16.
NodeB sektoriaus pralaidumo reikšm (1024 kb/s),
naudojant HSDPA, neatitinka operatoriaus pateiktos reikšm s (7200
kb/s).
17.
Kai kurie modelyje nustatyti elementai, neturintys jiems
priskirt kapitalo išlaid .

-

-

Pasi lymas nepriimtinas. Pažym tina, kad turto likvidacin s / pradin s
vert s koeficient duomenys yra surinkti iš operatori .
Taip pat iš operatori pateikt ir modelyje naudojam likvidacin s /
pradin s vert s koeficient galima matyti, jog NodeB ir funkcin s tinklo
dalies element koeficientai viršija 50%, kas atspindi augan io tinklo
s naudas.
Turto pradin s / likvidacin s vert s koeficientas yra naudojamas
protingumo kriterij atitinkan ios investicij gr žos ir turto laikymo
pajam arba nuostoli apskai iavimui. Faktinis NBV/GBV santykis parodo
faktiškai operatori naudojamo kapitalo vert .
Svarbu tai, jog ši metini s naud skai iavimo metodika buvo pasitvirtinta
metodin se gair se ir viešosios konsultacijos metu.
Pasi lymas nepriimtinas. Kapitalo s naud kašt ir reikalaujamo investuoto
kapitalo gr žos skai iavimo metodika buvo pasitvirtinta metodin se gair se
ir viešosios konsultacijos metu.
Neap iuopiamo turto traukimas nepagr stai padidint operatoriaus
s naudas, kadangi kapital b t skai iuoti akcinink l kes iai d l ateities
peln .
rangos kainodara (HCC duomenys) ir HA duomenys yra vienas nuo kito
priklausomi dydžiai. Kadangi ne visi operatoriai pateik piln duomen
rinkin (t.y. HA duomenys ir rangos kainodara), d l to buvo ne manoma
panaudoti kai kuri pateikt duomen ir teko remtis kit operatori ir šali
praktika.
Manome, kad operatorius nurodydamas vert 7200 kb/s, pateikia HSDPA
technologijos perdavimo spartos reikšm , o ne NodeB sektoriaus
perdavimo spartos reikšm , naudojant HSDPA.
Operatoriai pateik nulines (arba nepateik išvis) tinklo funkcini
galimybi element ir duomen tinklo pl tini kapitalo išlaidas. Tai leidžia
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-

18.
Tarnybos si lomo tinkl sujungimo taško s naud modelio
skai iavimuose n ra trauktos visos rangos investicijos ir veiklos
s naudos, patiriamos operatoriaus diegiant ir aptarnaujant tinklo
sujungimo tašk .

manyti, jog operatoriai nepatyr kapitalo išlaid d l ši element arba šios
išlaidos pasidengia po pagrindini tinklo element kainomis.
Pasi lymas nepriimtinas. Modeliuojant tinkl sujungimo taško s naudas
skai iavimus traukiama tinkl sujungimui reikalinga perdavimo tinklo
ranga. Su tinklo elementu komutacin stotis (MSC) susijusi ranga n ra
traukiama tinkl sujungimo taško s naudas. Operatoriaus si lom rangos
element s naudos atspindimos per BU-LRAIC modelio skai iavimuose
vertintus MSC pl tinius (MSC signalizavimo sistemos (SS7) pl tinys,
magistralini lizd pl tinys, einantys/išeinantys renginiai), kuri s naudos
yra padengiamos per balso skambu io užbaigimo minut s s naudas. Šios
rangos aptarnavimo ir prieži ros darbai yra skai iuojami
priedus
bendrosioms s naudoms padengti. Pažym tina, kad BU-LRAIC modelyje
naudojamos MSC pl tini kainos yra didesn s nei Operatoriaus pastabose
si lomos kainos.

Protokolo 2 priedas. WACC skai iavim rezultatai

Protokolo 3 priedas. S naud perskai iavim rezultatai

