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Vadovaudamasis Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio
21 d. įsakymu Nr. 1V-1017 „Dėl Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų
sprendimo taisyklių patvirtinimo“, 109 punktu ir atsižvelgdamas į Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų
tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo komisijos (toliau – Komisija) 2020 m. spalio 1 d. posėdžio
protokolą Nr. (62.10) GPS – 28:
1. T v i r t i n u Komisijos 2020 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. (62.10) GPS – 29 tenkinti iš
dalies UAB „Consilium Optimum“ 2020 m. rugsėjo 18 d. prašymą prijungti įrodymus apie patirtas
bylinėjimosi išlaidas ir priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir įpareigoti
Telia Lietuva, AB atlyginti dalį UAB „Consilium Optimum“ patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y.
612,40 Eur (šeši šimtai dvylika Eur 40 ct).
2. I š a i š k i n u, kad mutatis mutandis vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 277 straipsnio 4 dalimi, šis sprendimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo
dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
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