
 
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
RYŠI� REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 
 

�SAKYMAS 
D�L VIEŠOJO KONKURSO SUTEIKTI TEIS� NAUDOTI SUDERINT� SOCIALINI� 

PASLAUG� NUMER� 116123 S�LYG� APRAŠO PATVIRTINIMO 
 
 

2009 m. sausio 14 d. Nr. 1V-40 
Vilnius 

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

2382) 51 straipsnio 4 dalimi ir 54 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), 11.3 punktu, 
Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo 
tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. �sakymu Nr. 1V-1104 (Žin., 2005, Nr. 147-5386; 
2008, Nr. 13-464), 3.2.7.5 punktu ir Viešojo konkurso suteikti teis� naudoti elektronini� ryši� 
išteklius bendr�j� s�lyg� aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos 
direktoriaus 2005 m. rugs�jo 13 d. �sakymu Nr. 1V-777 (Žin., 2005, Nr. 112-4115), 7 ir 17 
punktais bei atsižvelgdamas � 2007 m. spalio 29 d. Europos Bendrij� Komisijos sprendim� 
2007/698/EB, iš dalies kei�iant� Sprendim� 2007/116/EB, d�l papildom� rezervuot� numeri�, 
prasidedan�i� skaitmenimis „116“, skyrimo (OL 2007 L 284, p. 31):  

1. T v i r t i n u  Viešojo konkurso suteikti teis� naudoti suderint� socialini� paslaug� 
numer� 116123 s�lyg� apraš� (pridedama). 

2. N u r o d a u  paskelbti š� �sakym� Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos 
interneto tinklalapyje adresu www.rrt.lt. 
 

 
 
Direktorius                                                                                                           Tomas Barakauskas                             
 



PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos 
ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 
2009 m. sausio 14 d. 
�sakymu Nr. 1V-40 

 
VIEŠOJO KONKURSO SUTEIKTI TEIS� NAUDOTI SUDERINT� SOCIALINI� 

PASLAUG� NUMER� 116123 S�LYG� APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Viešojo konkurso suteikti teis� naudoti suderint� socialini� paslaug� numer� 116123 
s�lyg� aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� 
�statymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 51 straipsnio 4 dalimi ir 54 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), 11.3 punktu, Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. �sakymu Nr. 
1V-1104 (Žin., 2005, Nr. 147-5386; 2008, Nr. 13-464), 3.2.7.5 punktu bei Viešojo konkurso 
suteikti teis� naudoti elektronini� ryši� išteklius bendr�j� s�lyg� aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugs�jo 13 d. �sakymu Nr. 1V-777 
(Žin., 2005, Nr. 112-4115), (toliau – Bendr�j� s�lyg� aprašas) 7 ir 17 punktais bei atsižvelgiant � 
2007 m. spalio 29 d. Europos Bendrij� Komisijos sprendim� 2007/698/EB, iš dalies kei�iant� 
Sprendim� 2007/116/EB, d�l papildom� rezervuot� numeri�, prasidedan�i� skaitmenimis „116“, 
skyrimo (OL 2007 L 284, p. 31). 

2. Viešojo konkurso suteikti teis� naudoti suderint� socialini� paslaug� numer� 116123 
(toliau – Konkursas) laim�tojui suteikiama teis� naudoti suderint� socialini� paslaug� numer� 
116123 (toliau – Numeris). 

3. Konkurso laim�tojo pateiktuose Konkurso dokumentuose nurodyta informacija ir 
�sipareigojimai laikomi �sipareigojimais, kuriuos Konkurso laim�tojas prisi�m� Konkurso metu, ir 
gali b�ti �rašomi � leidim� naudoti Numer� (toliau – Leidimas), kur� Lietuvos Respublikos ryši� 
reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) išduos Konkurso laim�tojui. 

4. Apraše vartojamos s�vokos suprantamos taip, kaip jos apibr�žtos Lietuvos Respublikos 
elektronini� ryši� �statyme ir Taisykl�se. 

 
II. NUMERIO NAUDOJIMO S�LYGOS 

 
5. Numerio paskirtis – psichologin�s pagalbos linijos. Teikiant ši� suderint� socialin� 

paslaug� (toliau – Paslauga): 
5.1. teikiama psichologin� pagalba skambinantiems, kurie jau�iasi vieniši, yra ištikti 

psichologin�s kriz�s arba svarsto apie savižudyb�;  
5.2. skambinantieji gali atvirai pabendrauti, j� išklausoma nepateikiant joki� vertinim�. 
6. Paslauga teikiama visoje šalyje. Jei Paslauga n�ra teikiama nuolat (t. y. 24 valandas per 

par�, 7 dienas per savait�), Paslaugos teik�jas turi užtikrinti, kad informacija apie Paslaugos teikim� 
b�t� skelbiama viešai, lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai Paslauga neteikiama, 
skambinantieji b�t� informuojami, kada Paslauga bus galima naudotis v�l ir suteikti informacij� 
apie tai, kur galima gauti pagalb� tuo metu, kai Paslauga neteikiama. 

7. Skambu�iai Numeriu galutiniams paslaug� gav�jams yra nemokami. 
8. Konkurso laim�tojas neterminuotam laikui �gyja teis� naudoti Numer� tik gav�s Tarnybos 

Leidim�. �gyta teis� naudoti Numer� negali b�ti perleista kitam asmeniui. 
9. Konkurso laim�tojas, Tarnybai išdavus Leidim�, privalo prad�ti teikti Paslaug� ne v�liau 

kaip per 4 m�nesius nuo Leidimo išdavimo dienos.  
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10. Leidimo tur�tojas, naudodamas Numer�, privalo laikytis Taisykl�se, Nacionaliniame 
telefono ryšio numeracijos plane ir kituose teis�s aktuose nustatyt� suderint� socialini� paslaug� 
numeri� naudojimo s�lyg� bei �pareigojim�.  

 
III. KONKURSO DALYVI� SPECIALIEJI IR KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 
11. Konkurse gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu Bendr�j� s�lyg� apraše 

nustatyta tvarka pateik� Konkurso dokumentus ir šie dokumentai buvo �registruoti Tarnyboje. 
Asmuo nuo Konkurso dokument� �registravimo Tarnyboje momento yra laikomas Konkurso 
dalyviu. 

12. Konkurso dalyvio pateikti Konkurso dokumentai atmetami ir nenagrin�jami, jeigu: 
12.1. Konkurso dalyvis yra bankrutav�s, likviduojamas, su kreditoriais yra sudar�s taikos 

sutart�, sustabd�s ar apriboj�s savo veikl� arba jo pad�tis pagal šalies, kurioje yra registruotas, 
�statymus yra tokia pati; 

12.2. Konkurso dalyviui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo 
tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo proced�ros ar susitarimo su kreditoriais arba jam 
vykdomos analogiškos proced�ros pagal šalies, kurioje yra registruotas, �statymus; 

12.3. Konkurso dalyvis n�ra �vykd�s �sipareigojim�, susijusi� su mokes�i� mok�jimu pagal 
Lietuvos Respublikos ar šalies, kurioje yra registruotas, �statymus; 

12.4. Konkurso dalyviui yra iškelta restrukt�rizavimo byla;   
12.5. Konkurso dalyvis apie nustatyt� reikalavim� atitikt� yra pateik�s melaging� 

informacij� arba informacijos iš viso n�ra pateik�s; 
12.6. Konkurso dalyvis ne�vykd� bent vieno iš šio Aprašo 13–15 punktuose nustatyt� 

reikalavim�.  
 

IV. PRIVALOMI PATEIKTI KONKURSO DOKUMENTAI 
 
13.  Šio Aprašo 15 punkte nurodyti Konkurso dokumentai pateikiami viename voke 

Bendr�j� s�lyg� aprašo 11-13 ir 14 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, nurodytais skelbiant 
Konkurs�.  

14. Šio Aprašo 13 punkte nurodytame voke pateikiamas šio Aprašo 15 punkte išvardyt� 
Konkurso dokument� original� rinkinys ir devyni Konkurso dokument� kopij� rinkiniai. Konkurso 
dokument� original� rinkinys ir kiekvienas Konkurso dokument� kopij� rinkinys numeruojamas ir 
susiuvamas atskirai Bendr�j� s�lyg� apraše nustatyta tvarka ir s�lygomis. 

15. Privalomus pateikti Konkurso dokumentus sudaro: 
15.1. Lapas, kuriame surašomas Konkursui pateikiam� dokument� turinys (taip pat 

nurodomas kiekvieno pateikiamo Konkurso dokumento lap� skai�ius ir vis� pridedam� dokument�, 
kartu su šiuo lapu, lap� skai�ius), pasirašytas Konkurso dalyvio ar jo �galioto asmens ir patvirtintas 
Konkurso dalyvio antspaudu (jeigu jis, vadovaujantis teis�s akt� reikalavimais, privalo tok� tur�ti);  

15.2. Konkurso dalyvio ar �galioto asmens pasirašytas prašymas dalyvauti Konkurse, 
kuriame nurodoma: 

15.2.1. Konkurso dalyvio pavadinimas (vardas, pavard�); 
15.2.2. Konkurso dalyvio kodas (asmens kodas); 
15.2.3. Konkurso dalyvio buvein�s adresas (nuolatin� gyvenamoji vieta); 
15.2.4. prašymo esm�; 
15.2.5. informacija apie Konkurso dalyvio �galiot� atstov� (vardas, pavard�, pareigos, 

telefono ryšio numeris), jeigu Konkurso dalyvis yra juridinis asmuo arba Konkurso dokumentus 
pateikia ir (ar) pasirašo fizinio asmens �galiotas asmuo;   

15.2.6. prašymo padavimo data; 
15.2.7. patvirtinimas, kad Konkurso dalyvis Konkurso dokumentuose pateik� teising� 

(nemelaging�) informacij�; 
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15.3. Konkurso dalyvio �stat� (jei jie yra) kopija, patvirtinta notaro ar Konkurso dalyvio 
vadovo; 

15.4. Taisykli� 1 priede nustatytos formos paraiška suteikti teis� naudoti Numer�; 
15.5. teritorin�s valstybin�s mokes�i� inspekcijos pažyma apie sumok�tus mokes�ius � 

valstyb�s biudžet� ir fondus, kuri� �plaukas administruoja Valstybin� mokes�i� inspekcija prie 
Lietuvos Respublikos finans� ministerijos (pažyma turi b�ti išduota ne anks�iau kaip prieš 1 m�nes� 
iki Konkurso dokument� pateikimo Tarnybai dienos); 

15.6. valstybinio socialinio draudimo �staigos pažyma apie sumok�tus mokes�ius (pažyma 
turi b�ti išduota ne anks�iau kaip prieš 1 m�nes� iki Konkurso dokument� pateikimo Tarnybai 
dienos); 

15.7. užsienio valstyb�s juridini� asmen� registravimo �staigos išduoto juridinio asmens 
�registravimo pažym�jimo kopija, kuri� privalo pateikti užsienio valstybi� juridiniai asmenys, 
išskyrus užsienio juridinius asmenis, kurie yra užsiregistrav� valstyb�s �mon�s Registr� centras 
tvarkomame Juridini� asmen� registre; 

15.8. Konkurso dalyvio asmens tapatyb� patvirtinan�io dokumento notaro patvirtinta kopija 
(jeigu Konkurso dalyvis yra fizinis asmuo); 

15.9. valstyb�s �mon�s Registr� centras išduotas dokumentas, kuris parodo, kad Konkurso 
dalyvis n�ra bankrutav�s, likviduojamas, su kreditoriais yra sudar�s taikos sutart�, n�ra sustabd�s ar 
apriboj�s savo veiklos arba jo pad�tis pagal šalies, kurioje yra registruotas, �statymus yra tokia pati, 
arba Konkurso dalyviui n�ra iškelta bankroto byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo 
tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo proced�ros ar susitarimo su kreditoriais; arba užsienio 
valstyb�s registro, kuriame Konkurso dalyvis registruotas, tvarkymo �staigos išduotas dokumentas, 
kuris parodo, kad Konkurso dalyviui nevykdomos analogiškos proced�ros pagal valstyb�s, kurioje 
yra registruotas, �statymus; 

15.10. Konkurso dalyvio �galioto asmens �galiojimus patvirtinantis dokumentas (jei 
Konkurso dokumentus pateikia ir (ar) pasirašo Konkurso dalyvio �galiotas asmuo); 

15.11. Konkurso dalyvio vadovo patvirtinti paskutini� finansini� met� �mon�s �kin�s 
veiklos balansai, pelno (nuostoli�) ataskaitos, pinig� sraut� ataskaitos arba ši� dokument� notaro ar 
Konkurso dalyvio patvirtintos kopijos, taip pat Konkurso dalyvio vadovo patvirtinta informacija 
apie tai, kada prasideda ir baigiasi Konkurso dalyvio finansiniai metai; 

15.12. Konkurso dalyvio veiklos aprašymas (patirtis teikiant socialinio pob�džio paslaugas 
kitais telefono ryšio numeriais, �skaitant psichologin�s pagalbos teikim� telefonu, patirtis teikiant 
psichologin� pagalb� bei dalyvaujant kituose socialinio pob�džio projektuose, numatoma Paslaugos 
teikimo pradžios data ir kita); 

15.13. Konkurso dalyvio si�loma bendradarbiavimo schema, t. y. turimos ir planuojamos 
organizacin�s galimyb�s bendradarbiauti su institucijomis, galin�iomis suteikti psichologin� 
pagalb� asmenims, kurie jau�iasi vieniši, yra ištikti psichologin�s kriz�s ar svarsto apie savižudyb� 
(sveikatos prieži�ros �staigomis, psichologin�s pagalbos tarnybomis, policija ir pan.); 

15.14. Konkurso dalyvio parengtas finansinis planas, kuriame atsispind�t� numatom� skirti 
l�š� apimtis Numerio išlaikymo ir Paslaugos teikimo s�naudoms dengti ir finansin�s galimyb�s 
teikti Paslaug� 24 valandas per par�, 7 dienas per savait� bei užtikrinti Paslaugos teikimo t�stinum�; 

15.15. Konkurso dalyvio si�lom� Numerio viešinimo priemoni� ir galimybi� aprašymas. 
16. Fiziniams asmenims netaikomi šio Aprašo 15.3, 15.7, 15.9 bei 15.11 punkt� 

reikalavimai ir Bendr�j� s�lyg� aprašo 11 punkto reikalavimas ant voko su Konkurso dokumentais 
užrašyti kod� (t. y. asmens kod�). 

17. Jeigu Konkurso dalyvis, vadovaujantis teis�s akt� reikalavimais, neprivalo tur�ti 
antspaudo, vok�, kuriame vadovaujantis Bendr�j� s�lyg� aprašo 11 punktu teikiami Konkurso 
dokumentai, turi patvirtinti Konkurso dalyvis ar jo �galiotas atstovas savo parašu taip, kad Konkurso 
dokument� neb�t� galima išimti nepažeidus voko ir (ar) parašo žymos. 

18. Konkurso dalyvis turi teis� pateikti papildom� informacin� medžiag�, kuri gali tikslinti 
pateikiam� Konkurso dokument� turin�, bet ji nededama � šio Aprašo 13 punkte nurodyt� vok� ir 
neturi �takos nustatant Konkurso laim�toj�. 
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19. Konkursas vyksta valstybine kalba. 
20. Prašymai paaiškinti (patikslinti) Konkurso s�lygas Tarnybai pateikiami raštu. Tarnyba 

atsako � kiekvien� Konkurso dalyvio rašytin� prašym� paaiškinti (patikslinti) Konkurso s�lygas, 
jeigu prašymas gautas ne v�liau kaip prieš 10 darbo dien� iki Konkurso dokument� pateikimo 
termino pabaigos. Tarnyba � gaut� prašym� paaiškinti (patikslinti) Konkurso s�lygas atsako ne 
v�liau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Konkurso s�lyg� paaiškinim� (patikslinim�) 
Tarnyba taip pat skelbia Tarnybos interneto svetain�s www.rrt.lt skyriuje „Aktualijos“, bet 
nenurodo, iš ko gavo prašym� paaiškinti (patikslinti) Konkurso s�lygas. 

21. Konkurso komisija turi teis� reikalauti iš Konkurso dalyvi� papildomos informacijos 
Konkurso dokumentuose pateiktai informacijai patikslinti ir paaiškinti. 

22. Konkurso dokumentus Tarnybos darbo laiku ir terminais, nurodytais skelbiant 
Konkurs�, priima ir registruoja Konkurso sekretorius – Tarnybos Teis�s departamento Teis�k�ros 
skyriaus vyriausioji specialist� Gintar� Mork�nien� (tel. (8 5) 210 5658, el. p. gmorkuniene@rrt.lt). 
Konkurso dokumentai turi b�ti pateikti Konkurso sekretoriui adresu: Algirdo g. 27A, LT-03219 
Vilnius, 605 kab.  
 

V. KONKURSO DOKUMENT� VERTINIMO TVARKA IR VERTINIMO 
KRITERIJAI 

 
23. Vokai atpl�šiami 2009 m. vasario 23 d. 15 val. viešame Konkurso komisijos pos�dyje. 
24. Konkurso komisija išnagrin�ja ir �vertina Konkurso dokumentus iki 2009 m. kovo 23 d. 

Šis terminas gali b�ti prat�stas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo 51 
straipsnio 11 dalies nuostatomis.  

25. Konkurso dokumentus vertina Konkurso komisijos nariai pagal turim� žini� lyg� ir savo 
kompetencij�, išsamiai ir objektyviai išnagrin�j� Konkurso dokumentuose pateikt� informacij�. 
Konkurso komisijos nariai vertina Konkurso dokumentus pagal šiuos vertinimo kriterijus: 

25.1. Konkurso dalyvio patirtis teikiant socialinio pob�džio paslaugas kitais telefono ryšio 
numeriais, �skaitant psichologin�s pagalbos teikim� telefonu, �vertis – nuo 0 iki 20 bal�; 

25.2. Konkurso dalyvio patirtis ir planuojamos organizacin�s galimyb�s bendradarbiauti su 
institucijomis, galin�iomis suteikti psichologin� pagalb� asmenims, kurie jau�iasi vieniši, yra ištikti 
psichologin�s kriz�s ar svarsto apie savižudyb�, �vertis – nuo 0 iki 20 bal�; 

25.3. Konkurso dalyvio patirtis psichologin�s pagalbos teikimo srityje bei kituose socialinio 
pob�džio projektuose, �vertis – nuo 0 iki 10 bal�; 

25.4. planuojama Paslaugos teikimo pradžios data, �vertis – nuo 0 iki 10 bal�; 
25.5. Numerio viešinimo priemon�s ir galimyb�s, �vertis – nuo 0 iki 10 bal�; 
25.6. galimyb� užtikrinti Paslaugos teikimo t�stinum�, �vertis – nuo 0 iki 10 bal�; 
25.7. galimyb� užtikrinti Paslaugos teikim� 24 valandas per par�, 7 dienas per savait�, 

�vertis – nuo 0 iki 10 bal�. 
26. Konkurso komisija iki šio Aprašo 24 punkte nurodyto termino pabaigos išnagrin�ja 

pateiktus Konkurso dokumentus ir suskai�iuoja kiekvieno Konkurso dalyvio gaut� bal� skai�i�. 
27. Minimali Konkurso dalyvio surenkama bal� suma – 20 bal�. Jeigu Konkurso dalyvis 

surinko mažiau nei 20 bal�, Konkurso komisija turi teis� atmesti Konkurso dalyvio pateiktus 
Konkurso dokumentus. 

 
VI. KONKURSO DALYVIO REGISTRACIJA, LEIDIMO IŠDAVIMO IR NUMERIO 

NAUDOJIMO PRIEŽI�ROS UŽMOKES�IAI 
 

28. Konkurso dalyvio registracija yra nemokama. Šiuo atveju netaikomas Bendr�j� s�lyg� 
aprašo 15 punkto reikalavimas pateikti dokument� arba jo kopij�, patvirtinan�i�, jog sumok�tas 
Konkurso dalyvio registracijos užmokestis. 

29. Konkurso laim�tojas, vadovaudamasis Užmokes�i� už Lietuvos Respublikos ryši� 
reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarif�, patvirtint� Lietuvos 
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Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpj��io 10 d. �sakymu Nr. 1V-708 
(Žin., 2005, Nr. 99-3730; 2006, Nr. 44-1624), 6 ir 10.4 punktais, privalo sumok�ti Tarnybai 
vienkartin� užmokest� už Leidimo išdavim� ir kas m�nes� mok�ti užmokest� už skirto Numerio 
naudojimo prieži�r�.  

 

______________________________________ 


