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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. rugpjūčio 28 d. posėdžio protokolą Nr. (53.28) GPS – 28: 

 1. T v i r t i n u Komisijos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. (53.28) GPS – 29 tenkinti 

UAB „Toptronas“ 2013 m. gegužės 15 d. prašymą nagrinėti ir išspręsti ginčą iš dalies: 

 1.1. Įpareigoti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą suteikti UAB „Toptronas“ prieigą prie 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro valdomame Vilniaus RTV bokšte esančios infrastruktūros; 

palikti nenagrinėtu UAB „Toptronas“ reikalavimą įpareigoti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą 

suteikti ir užtikrinti galimybę UAB „Toptronas“ Vilniaus RTV bokšte patalpinti ir sumontuoti 60 

kanalo DVB-T siuntimo stotį bei ją aptarnauti. 

 1.2. Palikti nenagrinėtu UAB „Toptronas“ reikalavimą įpareigoti AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centrą teikti UAB „Toptronas“ prieigos prie Vilniaus RTV bokšte esančios 

infrastruktūros ir 60 kanalo DVB-T siuntimo stoties talpinimo Vilniaus RTV bokšte paslaugas pagal 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2012 m. gegužės 15 d. rašte Nr. 5A-821/26-14 nurodytas 

kainas, kurios nebūtų didesnės negu buvo pateikta UAB „Toptronas“ minėtame rašte. 

 1.3. Įpareigoti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą atlyginti UAB „Toptronas“ patirtas 

381,15 Lt išlaidas, susijusias su advokato paslaugomis. 

 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. 

 

 

 

 

Direktorius                                                      Feliksas Dobrovolskis 


