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TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS IR PRANEŠĖJAI: 

  

  1. Dėl didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo termino 

pratęsimo. 

Pranešėjai: Strateginio departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja Raimonda 

Purvienė, Teisės departamento Teisės Taikymo skyriaus Vyriausioji specialistė Kristina Baltauskienė. 

    2. Dėl Tarybos nutarimo „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto prašymo dėl nuostolingos 

periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 

kompensavimo“ projekto.  

Pranešėjai: Ekonominio reguliavimo departamento direktorė Rita Liuokaitytė, l. e. 

Ekonominio reguliavimo departamento elektroninių ryšių kainų skyriaus vedėjo pareigas Tomas 

Kaluževičius, Ekonominio reguliavimo departamento elektroninių ryšių kainų skyriaus vyriausioji 

specialistė Violeta Mitkienė,  Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė Marija 

Kurjan. 

  3. Dėl Tarybos 2022 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. TN-13 „Dėl įgaliojimo priimti Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijai priskirtus sprendimus“ pripažinimo netekusiu 

galios. 

Pranešėja: Teisės departamento vyresnioji patarėja D. Sereičikaitė. 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, pavaduojantis Tarybos pirmininką                    Darius Kuliešius                                                                                                             
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