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            Vadovaudamasis Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) 

paslaugas, ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2011 

m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1017 (Žin., 2011, Nr. 130-6177), 109 punktu ir atsižvelgdamas į 

Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo 

komisijos (toliau – Komisija) 2013 m. spalio 30 d. posėdžio protokolą Nr. (53.28) GPS – 36: 

 1. T v i r t i n u Komisijos 2013 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. (53.28) GPS – 37 tenkinti UAB 

„SATV network“ 2013 m. sausio 29 d. prašymą nagrinėti ir išspręsti ginčą dėl paslaugos kainos ir 

tenkinti iš dalies UAB „SATV network“ 2013 m. balandžio 30 d. prašymą dėl ginčo tarp ūkio 

subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, privaloma išankstine ne teismo 

tvarka nagrinėjimo: 

 1.1. netenkinti UAB „SATV network“ reikalavimo pripažinti, kad AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras diskriminuoja UAB „SATV network“; 

 1.2. netenkinti UAB „SATV network“ reikalavimo uždrausti AB Lietuvos radijo ir televizijos 

centrui diskriminuoti UAB „SATV network“;  

 1.3. įpareigoti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą suteikti prieigą prie AB Lietuvos radijo 

ir televizijos centro valdomos elektroninių ryšių infrastruktūros (anteninių pastatų, techninių 

patalpų, energetinių įrenginių, televizinių antenų, anteninių-fiderinių įrenginių, televizijos signalų 

sudėjimo įrenginių bei kitos reikalingos elektroninių ryšių infrastruktūros), būtinos televizijos 

programų siuntimo paslaugai teikti; 

 1.4. įpareigoti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą Ieškovui pateikti prieigos prie 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro valdomos elektroninių ryšių infrastruktūros, būtinos 

televizijos programų siuntimo paslaugai teikti, paslaugos kainą atskirai nuo kitų siūlomų paslaugų 

kainos ir įpareigoti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą už prieigos prie AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro valdomos elektroninių ryšių infrastruktūros, būtinos televizijos programų siuntimo 

paslaugai teikti, paslaugas 26-iuose objektuose Ieškovui taikyti kainą, kuri būtų ne didesnė nei 174 

174 Lt per mėnesį be PVM; 

 1.5. atlyginti UAB „SATV network“ sumokėtą užmokestį už ginčo tarp ūkio subjektų, 

teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, nagrinėjimą 158 Lt; 

 1.6. netenkinti UAB „SATV network“ prašymo įpareigoti, kad AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras atlygintų patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

 2. I š a i š k i n u,  kad ginčo šalys per 14 dienų nuo šio Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos sprendimo priėmimo turi teisę kreiptis tiesiogiai į Vilniaus apygardos teismą 

ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės. 
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