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ĮSAKYMAS 

DĖL TEISĖS NAUDOTI TELEFONO RYŠIO NUMERIUS PANAIKINIMO UAB 

„MEDIAFON“  
 

2014 m. spalio 28 d.  Nr. 1V-1505 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 7 dalimi, 

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) 58.2 papunkčiu bei atsižvelgdamas į UAB „MEDIAFON“ 

(įmonės kodas 124424581) 2014 m. spalio 24 d. raštą Nr. TR14-0080:  

 1. N u s t a č i a u, kad UAB „MEDIAFON“ 2014 m. spalio 24 d. raštu Nr. TR14-0080 

atsisakė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 19 d. 

įsakymu Nr. 1V-554 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo UAB „MEDIAFON“, Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-590 „Dėl 

telefono ryšio numerių skyrimo UAB „MEDIAFON“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 1V-1000 „Dėl telefono ryšio numerių 

skyrimo UAB „MEDIAFON“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 

m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1V-1131 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo UAB „MEDIAFON“, 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 

1V-93 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo UAB „MEDIAFON“, Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-439 „Dėl telefono ryšio 

numerių skyrimo UAB „MEDIAFON“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2009 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-826 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo UAB 

„MEDIAFON“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. liepos 29 d. 

įsakymu Nr. 1V-924 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo UAB „MEDIAFON“ ir Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-1024 

„Dėl telefono ryšio numerių skyrimo UAB „MEDIAFON“ suteiktos teisės naudoti telefono ryšio 

numerius, nurodytus šio įsakymo priede. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 58.2 papunkčiu, teisė naudoti telefono 

ryšio numerius panaikinama atsisakius teisės naudoti telefono ryšio numerius.  

 3. P a n a i k i n u UAB „MEDIAFON“ teisę naudoti telefono ryšio numerius, nurodytus šio 

įsakymo priede.  

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 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. 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                              Romualdas Leonavičius 


