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

2382) 58 straipsnio 5 dalimi, Telefono ryšio numeri� skyrimo ir naudojimo taisykli�, patvirtint� 
Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. �sakymu Nr. 
1V-1104 (Žin., 2005, Nr. 147-5386; 2007, Nr. 87-3471) (toliau – Taisykl�s), 63.2 punktu bei 
atsižvelgdamas � UAB „EUROCOM“ 2011 m. balandžio 19 d. rašt� Nr. 20110419/001:  

1. N u s t a � i a u, kad 2011 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 20110419/001 UAB „EUROCOM“ 
papraš� Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos panaikinti Lietuvos Respublikos ryši� 
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 9 d. �sakymu Nr. 1V-185 „D�l telefono ryšio 
numeri� skyrimo UAB „EUROCOM““, Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos 
direktoriaus 2006 m. spalio 18 d. �sakymu Nr. 1V-1110 „D�l telefono ryšio numeri� skyrimo UAB 
„EUROCOM““ ir Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. geguž�s 
23 d. �sakymu Nr. 1V-458 „D�l teis�s naudoti telefono ryšio numerius, skirtus UAB „EUROCOM 
PLIUS“, perleidimo UAB „EUROCOM““ suteikt� teis� naudoti šio �sakymo priede nurodytus 
telefono ryšio numerius bei teis� naudoti tuos šio �sakymo priede nurodytus telefono ryšio 
numerius, kurie buvo perkelti ir pagal Taisykli� 38 punkt� teis� naudoti šiuos numerius ir su tuo 
susij� �sipareigojimai per�jo UAB „EUROCOM“. 

2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Telefono ryšio numeri� skyrimo ir naudojimo 
taisykli� 63.2 punktu, teis� naudoti telefono ryšio numerius panaikinama atsisakius teis�s naudoti 
numerius.  
 3. P a n a i k i n u UAB „EUROCOM“ (kodas 301673440) teis� naudoti telefono ryšio 
numerius, nurodytus šio �sakymo priede. 

4. N u r o d a u š� �sakym� paskelbti Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo 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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