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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 

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) 15 punktu: 

 1. N u s t a č i a u, kad 2016 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 

(toliau – Tarnyba) gavo UAB „CSC Telecom“ (įmonės kodas 111818067) 2016 m. sausio 20 d. 

paraišką suteikti teisę  naudoti telefono ryšio numerį 700  11 119 (dokumento registracijos 

Tarnyboje Nr. 2B-228). Tarnyba 2016 m. sausio 18 d. gavo TEO LT, AB (į. k. 121215434) 2016 m. 

sausio 13 d. paraišką suteikti teisę naudoti telefono ryšio numerį  700  11 119 (dokumento 

registracijos Tarnyboje Nr. 2B-200). Pažymėtina, kad Tarnyba gautas paraiškas nagrinėja 

vadovaudamasi jų gavimo ir registravimo Tarnyboje laiko eiliškumo kriterijumi. Tarnyba, 

išnagrinėjusi anksčiau gautą TEO LT, AB paraišką 2016 m. sausio 21 d. Tarnybos direktoriaus 

įsakymu Nr. 1V–78 „Dėl telefono ryšio numerio skyrimo TEO LT, AB“  skyrė TEO LT, AB 

telefono ryšio numerį  700  11 119.  

2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisyklių 27.1 papunkčiu, leidimas išduodamas, 

jeigu asmens pageidaujamas telefono ryšio numeris, netapatus jau vartojamam telefono ryšio 

numeriui, dėl kurio kitas asmuo, pageidaujantis gauti leidimą, jau kreipėsi į Tarnybą Taisyklių 24 

punkte nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, teisė naudoti telefono ryšio numerį 700  11 119 UAB 

„CSC Telecom“ negali būti suteikta, kadangi tokia teisė jau yra suteikta kitam asmeniui. 

3. A t s i s a k a u UAB „CSC Telecom“ suteikti teisę naudoti telefono ryšio numerį 700  11 

119. 

4. 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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