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2014 m. birželio 6 d. Nr. 1V- 821 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalimi, 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1029 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 10.6 papunkčiu ir Abonento teisės išlaikyti abonentinį 

numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, 

užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460 „Dėl Abonento teisės išlaikyti abonentinį 

numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, 

užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 42 ir 45 punktais:  

1. S k e l b i u Viešą konkursą išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių (toliau – 

konkursas). 

2. I n f o r m u o j u, kad: 

2.1. Konkurso tikslas yra išrinkti konkurso laimėtoją, kuris, vadovaudamasis Aprašu, Viešo 

konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1V-817 „Dėl 

Viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių sąlygų patvirtinimo“, (toliau – 

Viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių sąlygos) ir su Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba sudaryta sutartimi dėl centrinės duomenų bazės 

administravimo, sukurs centrinę duomenų bazę (toliau – CDB) savo lėšomis, ją administruos, 

koordinuos jos veiklą, centralizuotu būdu valdys abonentinių numerių perkėlimo procesą ir teiks 

kitas Apraše numatytas ir su CDB administravimu susijusias paslaugas viešųjų ryšių tinklų ir (ar) 

viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjams. 

2.2. Asmenys, pageidaujantys, dalyvauti konkurse, kviečiami pateikti Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybai pasiūlymus, atitinkančius Viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų 

bazės administratorių sąlygas. 

2.3. Gauti Viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių sąlygas ir 

pateikti pasiūlymus galima Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje, adresu Algirdo g. 

27A, LT-03219 Vilnius, 410 kab., Tarnybos darbo laiku (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 val. 

00 min. iki 17 val. 00 min., penktadieniais nuo 8 val. 00 min. iki 15 val. 45 min.). Viešo konkurso 

išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių sąlygos taip pat yra paskelbtos Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainės www.rrt.lt skyriuje „Aktualijos“, 

„Viešieji konkursai ir aukcionai“. 

2.4. Pasiūlymus iki 2014 m. rugsėjo 15 d. 14 val. 00 min. priima ir registruoja Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Elektroninių ryšių departamento Išteklių ir leidimų skyriaus 
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vyriausioji specialistė Vilija Aleksandravičienė (tel. (8 5) 210 5666, el. p. 

vilija.aleksandraviciene@rrt.lt). 

2.5. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2014 m. rugsėjo 15 d., 14 val. 15 min. konkurso 

komisijos posėdyje Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje, Algirdo g. 27A, LT-03219 

Vilnius, 2 aukšto salėje. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 

Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. 

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

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas       Romualdas Leonavičius 

 


