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2010 m. kovo 16 d.  Nr. 1V-330 
Vilnius 

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

2382) 57 straipsniu, 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), 14 ir 26 punktais bei 
atsižvelgdamas � TEO LT, AB 2010 m. kovo 4 d. paraišk� Nr. 01-1-04/84 ir UAB „EUROCOM 
SIP“ 2010 m. kovo 3 d. rašt� Nr. 604:  

1. N u s t a � i a u, kad TEO LT, AB 2010 m. kovo 4 d paraiškoje Nr. 01-1-04/84 papraš� 
Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) leisti perleisti Ryši� 
reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s direktoriaus 2003 m. kovo 20 d. 
�sakymu Nr. 1V-35 „D�l Ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. �sakymo 
Nr. 203 „D�l telefono ryšio numeri� skyrimo“ pakeitimo“ suteikt� teis� naudoti jai skirtus telefono 
ryšio numerius 800  11 121 ir 800  12 343, UAB „EUROCOM SIP“, o UAB „EUROCOM SIP“ 
2010 m. kovo 3 d. raštu Nr. 604 sutiko perimti teis� naudoti šiuos telefono ryšio numerius. 

2. K o n s t a t u o j u, kad pagal Taisykli� 14 punkt�  asmuo turi teis� kitam asmeniui 
perleisti teis� naudoti jam skirt� numer�, nekei�iant Tarnybos nustatyt� numerio naudojimo s�lyg�, 
bet ne anks�iau kaip pra�jus 1 metams po teis�s naudoti atitinkamus numerius �gijimo. 
Vadovaujantis Taisykli� 26 punktu, asmuo, nor�damas perleisti teis� naudoti jam skirt� numer� 
kitam asmeniui, turi pateikti Tarnybai nustatytos formos paraišk�. Kartu su paraiška turi b�ti 
pateiktas asmens, kuriam prašoma perleisti teis� naudoti numerius, Tarnybos nustatytos formos 
sutikimas. Tarnyba sprendim� leisti perleisti teis� naudoti numerius kitam asmeniui priima 
netaikydama Taisykli� 30 punkto nuostat�. 
 3. N u s p r e n d ž i u leisti TEO LT, AB (121215434) perleisti teis� naudoti telefono ryšio 
numerius 800  11 121 ir 800  12 343 leidimu Nr. P-004/10 UAB „EUROCOM SIP“ (kodas 
301673508), nekei�iant Ryši� reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 
direktoriaus 2003 m. kovo 20 d. �sakymu Nr. 1V-35 „D�l Ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 
2002 m. gruodžio 31 d. �sakymo Nr. 203 „D�l telefono ryšio numeri� skyrimo“ pakeitimo“ 
nustatyt� numeri� naudojimo s�lyg�. 

4. N u r o d a u š� �sakym� paskelbti Tarnybos interneto tinklalapyje. 
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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