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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 

2011, Nr. 91-4327) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 

2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 (Žin., 2005, Nr. 147-5386; 2011, Nr. 118-5602), (toliau 

 Taisyklės) 58.3 punktu, Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas 

paslaugas ir atliekamus darbus tarifų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. 

įsakymu Nr. 1V-367 (Žin., 2011, Nr. 45-2148) (toliau  Tarifai), 5.3 punktu, Užmokesčių už Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus mokėjimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-367 (Žin., 2011, Nr. 

45-2148) (toliau  Aprašas), 27 ir 42.2 punktais ir atsižvelgdamas į Tarnybos 2013 m. spalio 4 d. raštą 

Nr. (53.14) 1B-5079: 

1. N u s t a č i a u, kad, vadovaujantis Aprašo 27 punktu, Jokūbas Marija Sutkaitis kas mėnesį 

privalėjo mokėti Tarifų 5.3 punkte numatyto dydžio užmokestį už jam skirtų telefono ryšio numerių 

19003 ir 19007 naudojimo priežiūrą. Aprašo 42.2 punkte numatyta, kad sąskaitos faktūros gavėjas 

privalo apmokėti sąskaitą faktūrą už mėnesį, kurį buvo suteiktos paslaugos ar atlikti darbai, iki kito 

kalendorinio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos ar atlikti darbai, 

pabaigos. Likus 10 dienų iki kito mėnesio pabaigos asmuo, negavęs sąskaitos faktūros, privalo 

kreiptis į Tarnybą dėl sąskaitos faktūros kopijos išdavimo ir apmokėti šią sąskaitą faktūrą iki 

mėnesio pabaigos. Jokūbas Marija Sutkaitis nuo 2013 m. birželio mėn. nemoka užmokesčių už 

telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą (2013-05-31 PVM sąskaita faktūra Nr. RRT0105017; 

2013-06-30 PVM sąskaita faktūra Nr. RRT0105865; 2013-07-31 PVM sąskaita faktūra Nr. 

RRT0106715; 2013-08-30 PVM sąskaita faktūra Nr. RRT0107497). Tarnyba 2013 m. spalio 4 d. 

raštu Nr. (53.14) 1B-5079 informavo Jokūbą Mariją Sutkaitį apie tai, kad jis nemoka mėnesinių 

užmokesčių už telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą ir kad nesumokėjus šios skolos iki 2013 

m. spalio 21 d., jam bus panaikinta teisė naudoti telefono ryšio numerius. Minėtas raštas siųstas 

Jokūbo Marijos Sutkaičio nurodytu gyvenamosios vietos adresu, adresatui nebuvo įteiktas, nes 

adresato nurodytu adresu rasti nepavyko .  

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 58.3 punktu, teisė naudoti telefono ryšio 

numerius panaikinama nemokant telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros užmokesčio, jei 

susidaro 3 mėnesių užmokesčių dydžio skola. 

 3. P a n a i k i n u Tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-230 „Dėl 

telefono ryšio numerių skyrimo Jokūbui Marijai Sutkaičiai“ suteiktą teisę naudoti telefono ryšio 

numerius 19003 ir 19007. 

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje. 

 ĮSAKYMAS 

DĖL TEISĖS NAUDOTI TELEFONO RYŠIO NUMERIUS PANAIKINIMO  
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 Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                Romualdas Leonavičius 


