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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo (Žin., 2004, Nr. 69-

2382) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu: 
1. N u s t a � i a u  ir  k o n s t a t u o j u, kad Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. �sakymo Nr. 1V-1515 „D�l �kio subjekto UAB „Bit� 
Lietuva“, turin�io didel� �tak� balso skambu�i� užbaigimo UAB „Bit� Lietuva“ viešajame judriojo 
telefono ryšio tinkle rinkoje“, 2009 m. gruodžio 24 d. �sakymo Nr. 1V-1516 „D�l �kio subjekto 
UAB „Omnitel“, turin�io didel� �tak� balso skambu�i� užbaigimo UAB „Omnitel“ viešajame 
judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“, 2009 m. gruodžio 24 d. �sakymo Nr. 1V-1517 „D�l �kio 
subjekto UAB „Tele2“, turin�io didel� �tak� balso skambu�i� užbaigimo UAB „Tele2“ viešajame 
judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“ 4.1 punktuose yra padaryta korekt�ros klaid�. 

2. A t i t a i s a u šias korekt�ros klaidas: 
2.1. Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. 

�sakymo Nr. 1V-1515 „D�l �kio subjekto UAB „Bit� Lietuva“, turin�io didel� �tak� balso skambu�i� 
užbaigimo UAB „Bit� Lietuva“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“ po 4.1 punkte 
pateikta lentele turi b�ti nurodytas šios lentel�s 2.1 eilut�je esan�io žym�jimo „*“ paaiškinimas „* 
Piko laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis“ ir 2.2 eilut�je esan�io žym�jimo „**“ 
paaiškinimas „** Nepiko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, vis� par� poilsio ir šven�i� 
dienomis“. 

2.2. Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. 
�sakymo Nr. 1V-1516 „D�l �kio subjekto UAB „Omnitel“, turin�io didel� �tak� balso skambu�i� 
užbaigimo UAB „Omnitel“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“ po 4.1 punkte pateikta 
lentele turi b�ti nurodytas šios lentel�s 2.1 eilut�je esan�io žym�jimo „*“ paaiškinimas „* Piko 
laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis“ ir 2.2 eilut�je esan�io žym�jimo „**“ paaiškinimas 
„** Nepiko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, vis� par� poilsio ir šven�i� dienomis“. 

2.3. Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. 
�sakymo Nr. 1V-1517 „D�l �kio subjekto UAB „Tele2“, turin�io didel� �tak� balso skambu�i� 
užbaigimo UAB „Tele2“ viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje“ po 4.1 punkte pateikta 
lentele turi b�ti nurodytas šios lentel�s 2.1 eilut�je esan�io žym�jimo „*“ paaiškinimas „* Piko 
laikas: nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis“ ir 2.2 eilut�je esan�io žym�jimo „**“ paaiškinimas 
„** Nepiko laikas: nuo 20.00 iki 8.00 val. darbo dienomis, vis� par� poilsio ir šven�i� dienomis“. 



3. N u r o d a u: 
3.1. paskelbti š� �sakym� Tarnybos interneto svetain�je; 
3.2. Strategijos departamentui per 2 darbo dienas nuo šio �sakymo pri�mimo dienos išsi�sti š� 

�sakym� šio �sakymo 1 punkte nurodytuose �sakymuose pamin�tiems �kio subjektams. 
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