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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 MB „TM energija“ (įmonės kodas 302909071) Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1610 „Dėl telefono 

ryšio numerio skyrimo MB „TM energija“ buvo suteikta teisė naudoti telefono ryšio numerį 1823 

(toliau – numeris). Patikrinimo metu nustatyta, kad numeris yra neįdiegtas ir nenaudojamas ir apie 

jo nenaudojimą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) 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 kiekvieną Tarnybos skirtą telefono ryšio numerį privalo įdiegti ne vėliau kaip per 3 

mėnesius nuo teisės naudoti atitinkamą telefono ryšio numerį įgijimo dienos. Patikrinimo metu 

buvo nustatyta, kad numeris yra neįdiegtas. Vadovaujantis Taisyklių 58.4 papunkčiu, teisė naudoti 

telefono ryšio numerius panaikinama pažeidus Taisyklėse nustatytas numerių naudojimo sąlygas. 

 3. P a n a i k i n u MB „TM energija“ Tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu 

Nr. 1V-1610 „Dėl telefono ryšio numerio skyrimo MB „TM energija“ suteiktą teisę naudoti telefono 

ryšio numerį 1823. 

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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