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Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 57 straipsniu, 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) 28 punktu bei atsižvelgdamas į Reval Vara OU (įmonės kodas 10987266) 2015 

m. vasario 11 d. paraišką „Dėl teisės naudoti numerius perleidimo“ ir UAB „ECOFON“ (įmonės 

kodas 2241317850) 2015 m. vasario 10 d. paraišką Nr. 20150210/01 „Dėl sutikimo perimti teisę 

naudoti telefono ryšio numerius“: 

1. N u s t a č i a u, kad Reval Vara OU 2015 m. vasario 11 d paraiškoje „Dėl teisės naudoti 

numerius perleidimo“ paprašė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 

leisti perleisti Tarnybos 2012 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1V-203 (toliau – Įsakymas) suteiktą 

teisę naudoti jai skirtą telefono ryšio numerį 700  75 632, o UAB „ECOFON“ 2015 m. vasario 10 d. 

paraišką Nr. 20150210/01 „Dėl sutikimo perimti teisę naudoti telefono ryšio numerius“ sutiko 

perimti teisę naudoti aukščiau nurodytą telefono ryšio numerį. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 28 punktu, asmuo, norėdamas perleisti 

teisę naudoti jam skirtą telefono ryšio numerį kitam asmeniui, turi pateikti Tarnybai Taisyklėse 

nustatytos formos paraišką. Kartu su paraiška turi būti pateiktas asmens, kuriam prašoma perleisti 

teisę naudoti telefono ryšio numerius, Taisyklėse nustatytos formos sutikimas. Tarnyba sprendimą 

leisti perleisti teisę naudoti telefono ryšio numerius kitam asmeniui priima netaikydama Taisyklių 

32 punkto nuostatų. 

 3. N u s p r e n d ž i u leisti Reval Vara OU perleisti teisę naudoti telefono ryšio numerį 700  

75 632 UAB „ECOFON“. 

4. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą 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.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Feliksas Dobrovolskis 


