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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 

2011, Nr. 91-4327) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Telefono ryšio numeri� skyrimo ir naudojimo 
taisykli�, patvirtint� Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 
direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. �sakymu Nr. 1V-1104 (Žin., 2005, Nr. 147-5386; 2011, Nr. 
118-5602), (toliau � Taisykl�s) 58.3 punktu, Užmokes�i� už Lietuvos Respublikos ryši� 
reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarif�, patvirtint� Tarnybos 
direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. �sakymu Nr. 1V-367 (Žin., 2011, Nr. 45-2148) (toliau � 
Tarifai), 5.5.2 ir 5.6.2 punktu, Užmokes�i� už Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos 
teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus mok�jimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos 
direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. �sakymu Nr. 1V-367 (Žin., 2011, Nr. 45-2148) (toliau � 
Aprašas), 27 ir 42.2 punktais bei atsižvelgdamas � Tarnybos 2011 m. gruodžio 27 d. rašt� Nr. (47.3) 
1B-5061: 

1. N u s t a � i a u, kad vadovaujantis Aprašo 27 punktu UAB „ECO Mobile“ (�mon�s kodas 
302568392) kas m�nes� prival�jo mok�ti Tarif� 5.5.2 ir 5.6.2 punkte numatyto dydžio užmokest� už 
jai skirt� telefono ryšio numeri� naudojimo prieži�r�. Aprašo 42.2 punkte numatyta, kad s�skaitos 
fakt�ros gav�jas privalo apmok�ti s�skait� fakt�r� už m�nes�, kur� buvo suteiktos paslaugos ar 
atlikti darbai, iki kito kalendorinio m�nesio, einan�io po m�nesio, kur� buvo suteiktos paslaugos ar 
atlikti darbai, pabaigos. Likus 10 dien� iki kito m�nesio pabaigos asmuo, negav�s s�skaitos 
fakt�ros, privalo kreiptis � Tarnyb� d�l s�skaitos fakt�ros kopijos išdavimo ir apmok�ti ši� s�skait� 
fakt�r� iki m�nesio pabaigos. UAB „ECO Mobile“ nuo 2011 m. rugs�jo 1 d. nemoka užmokes�i� 
už telefono ryšio numeri� naudojimo prieži�r�. Tarnyba 2011 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. (47.3) 1B-
5061 informavo UAB „ECO Mobile“ apie tai, kad �mon� nemoka m�nesini� užmokes�i� už 
telefono ryšio numeri� naudojim� ir, kad nesumok�jus šios skolos iki 2012 m. sausio 6 d. �monei 
bus panaikinta teis� naudoti telefono ryšio numerius.  

2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisykli� 58.3 punktu, teis� naudoti telefono ryšio 
numerius panaikinama nemokant telefono ryšio numeri� naudojimo prieži�ros užmokes�io, jei 
susidaro 3 m�nesi� užmokes�i� dydžio skola. 
 3. P a n a i k i n u Tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpj��io 22 d. �sakymu Nr. 1V-805 „D�l 
telefono ryšio numeri� skyrimo UAB „ECO Mobile“ suteikt� teis� naudoti telefono ryšio numerius 
atitinkamai nuo 705 01 000 iki 705 05 999, nuo 808  03 000 iki 808  07 999 ir 910  24 400 iki 910  
29 399. 

4. N u r o d a u š� �sakym� paskelbti Tarnybos interneto svetain�je. 
 Šis �sakymas gali b�ti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracini� byl� teisenos 
�statymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir s�lygomis. 
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