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TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR PRANEŠĖJAI:  

1. Dėl Tarybos nutarimo  „Dėl Mobiliojo ryšio slopinimo uždaro ir pusiau atviro tipo bausmės 

atlikimo vietų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų, kuriose vykdomas suėmimas, teritorijose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ projekto svarstymo.  

Pranešėjai: Teisės departamento direktorė Lina Rainienė, Teisės departamento vyriausioji patarėja 

Dovilė Sereičikaitė. 

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

universaliosios pašto paslaugos kompensavimo pagrįstumo“  projekto svarstymo. 

 Pranešėjai: Teisės departamento patarėja Marija Kurjan, Ekonominio reguliavimo 

departamentas Elektroninių ryšių kainų skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mitkienė, Ekonominio 

reguliavimo departamentas l. e. Elektroninių ryšių kainų skyriaus vedėjo pareigas Tomas Kaluževičius. 
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