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Vilnius 
 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo (Žin., 2004, Nr. 69-

2382) 58 straipsnio 6 dalimi, Tarptautini� signalizacijos tašk� kod�, nacionalini� signalizacijos 
tašk� kod�, vieš�j� judriojo telefono ryšio tinkl� kod�, vieš�j� duomen� perdavimo tinkl� 
identifikavimo kod� ir paslaug� teik�j� išleidžiam� atsiskaitymo korteli� identifikacini� numeri� 
skyrimo ir naudojimo taisykli�, patvirtint� Ryši� reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s direktoriaus 2003 m. spalio 9 d. �sakymu Nr. 1V-119 (Žin., 2003, Nr. 100-4525; 2005, 
Nr. 133-4811) (toliau – Taisykl�s), 25.1 punktu bei atsižvelgdamas � Lietuvos Respublikos ryši� 
reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2011 m. vasario 4 d. rašt� Nr. (46.2) 1B-396 „D�l 
elektronini� ryši� veiklos“, kuriuo UAB „Alterkomas“ buvo informuota, kad pagal Bendr�j� 
vertimosi elektronini� ryši� veikla s�lyg� aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2005 m. 
balandžio 8 d. �sakymu Nr. 1V-340 (Žin. , 2005, Nr. 49-1641; 2006, Nr. 131-4976; 2007, Nr. 43-
1670; 2009, Nr. 52-2083) (toliau – S�lygos), 34 punkt�, bendrov� 2011 m. vasario 3 d. buvo 
išbraukta iš vieš�j� judriojo telefono ryšio paslaug� teik�j� s�rašo: 

 1. N u s t a � i a u, kad UAB „Alterkomas“ (kodas 241999980) 2011 m. vasario 3 d. buvo 
išbraukta iš vieš�j� judriojo telefono ryšio paslaug� teik�j� s�rašo vadovaujantis S�lyg� 34 punktu, 
pagal kur� �kio subjektas, pateik�s S�lyg� 9 punkte nurodyt� pranešim�, per vienerius metus nuo 
pranešimo pateikimo dienos neprad�j�s vykdyti pranešime nurodytos elektronini� ryši� veiklos arba 
prad�j�s vykdyti elektronini� ryši� veikl� ilgiau negu vienerius metus nevykdo pranešime 
nurodytos veiklos, yra išbraukiamas iš elektronini� ryši� paslaug� ir tinkl� teik�j� s�rašo ir kit� 
dien� po išbraukimo iš s�rašo dienos jis netenka teis�s vykdyti elektronini� ryši� veikl�. 

 2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisykli� 25.1 punktu, teis� naudoti viešojo 
judriojo telefono ryšio tinko kod� ir tarptautin� signalizacijos taško kod� panaikinama netekus teis�s 
teikti vieš�j� telefono ryšio tinkl� ir (arba) vieš�sias telefono ryšio paslaugas. 
 3. P a n a i k i n u UAB „Alterkomas“ Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 23 d. 
�sakymu Nr. 1V– 1509 „D�l viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kodo skyrimo UAB 
„Alterkomas““ suteikt� teis� naudoti viešojo judriojo telefono ryšio tinklo kod� 246-07 ir Tarnybos 
direktoriaus 2009 m. gruodžio 23 d. �sakymu Nr. 1V– 1510 „D�l tarptautinio signalizacijos taško 
kodo skyrimo UAB „Alterkomas““ suteikt� teis� naudoti tarptautin� signalizacijos taško kod�  4-
236-2. 

4. N u r o d a u š� �sakym� paskelbti Tarnybos interneto tinklalapyje. 
Šis �sakymas gali b�ti apsk�stas Lietuvos Respublikos administracini� byl� teisenos 

�statymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir s�lygomis. 
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