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Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo  8 straipsnio 2 dalies 4 

punktu, Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 „Dėl 

Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio numeracijos 

plano patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 56 punktu ir 58.4 papunkčiu: 

1. N u s t a č i a u, kad UAB „ADVILIS“ (kodas 301149587), Tarnybos direktoriaus 2010 m. 

vasario 26 d. įsakymu Nr.  1V-256 „Dėl teisės naudoti telefono ryšio numerį, skirtą UAB 

„Rodiklis“, perleidimo UAB „ADVILIS“ buvo perleista teisė naudoti telefono ryšio numerį 1805. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad minėtas telefono ryšio numeris yra nenaudojamas ir apie jo 

nenaudojimą Tarnybai nebuvo pranešta Taisyklių nustatyta tvarka. 

2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisyklių 56 punktu, netelekomunikacijų paslaugų 

teikėjai gali nenaudoti kiekvieno trumpojo numerio iš serijos 18XX ne ilgiau kaip 4 mėnesius iš 

eilės, bei privalo informuoti Tarnybą apie kiekvieną nenaudojamą telefono ryšio numerį ne vėliau 

kaip per 10 dienų nuo atitinkamo telefono ryšio numerio nenaudojimo pradžios. Vadovaujantis 

Taisyklių 58.4 papunkčiu, teisė naudoti telefono ryšio numerius panaikinama pažeidus Taisyklėse 

nustatytas telefono ryšio numerių naudojimo sąlygas. 

 3. P a n a i k i n u UAB „ADVILIS“ Tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 

1V-256 „Dėl teisės naudoti telefono ryšio numerį, skirtą UAB „Rodiklis“, perleidimo UAB 

„ADVILIS“ perleistą teisę naudoti telefono ryšio numerį 1805. 

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

 5. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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