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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.  rugsėjo  15  d.
posėdžio protokolą Nr. (62.10) GPS – 23:

1. T v i r t i n u Komisijos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimą Nr. (62.10) GPS – 24 tenkinti iš
dalies UAB „Consilium Optimum“ 2020 m. gegužės 22 d. prašymą dėl ginčo, kilusio tarp UAB
„Consilium Optimum“ ir Telia Lietuva, AB, išsprendimo:

1.1.  Įpareigoti  Telia  Lietuva,  AB  derėtis  su  UAB  „Consilium  Optimum“  dėl  tarp  šių
bendrovių 2018 m. sausio 16 d. sudarytos Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo
sutarties Nr. 2018-00028 pakeitimo ar naujos sutarties sudarymo, kad ši sutartis atitiktų  Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakyme Nr. 1V-766 „Dėl
ūkio subjekto Telia  Lietuva,  AB, turinčio didelę  įtaką Didmeninės  centrinės  prieigos fiksuotoje
vietoje masinės rinkos produktams rinkoje“ įtvirtintus reikalavimus. 

1.2. Įpareigoti Telia Lietuva, AB atlyginti dalį UAB „Consilium Optimum“ sumokėto ginčo
nagrinėjimo užmokesčio, t. y. 137,14 Eur.

1.3.  Netenkinti  UAB „Consilium Optimum“ 2020 m. gegužės  22 d.  prašymo dėl  ginčo,
kilusio tarp UAB „Consilium Optimum“ ir Telia Lietuva, AB, išsprendimo, likusioje dalyje.

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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