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

2382) 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; 2008, Nr. 81-3231), 6 ir 8 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) bei siekdamas pl�toti veiksming� 
konkurencij� elektronini� ryši� srityje bei užtikrinti efektyv� elektronini� ryši� ištekli� naudojim�: 

1. S k e l b i u  vieš�j� konkurs� suteikti teis� naudoti suderint� socialini� paslaug� 
numer� 116123 (toliau – konkursas). 

2. I n f o r m u o j u, kad: 
2.1. konkurso tikslas yra nustatyti šio �sakymo 1 punkte nurodyto konkurso laim�toj�, 

kuriam bus suteikta teis� naudoti suderint� socialini� paslaug� numer� 116123; 
2.2. konkurso laim�tojui skiriamo suderint� socialini� paslaug� numerio 116123 paskirtis – 

psichologin�s pagalbos linijos; 
2.3. asmenys, pageidaujantys �gyti teis� naudoti suderint� socialini� paslaug� numer� 

116123 (psichologin�s pagalbos linijos), kvie�iami pateikti Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo 
tarnybai konkurso dokumentus, atitinkan�ius Viešojo konkurso suteikti teis� naudoti elektronini� 
ryši� išteklius bendr�j� s�lyg� aprašo 11, 12, 13 ir 14 punktuose bei Viešojo konkurso suteikti teis� 
naudoti suderint� socialini� paslaug� numer� 116123 s�lyg� apraše, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. �sakymu Nr. 1V-40, 
nurodytus reikalavimus; 

2.4. gauti konkurso s�lyg� apraš� ir pateikti konkurso dokumentus galima Lietuvos 
Respublikos ryši� reguliavimo tarnyboje, 605 kab., adresu Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius. 
Viešojo konkurso suteikti teis� naudoti suderint� socialini� paslaug� numer� 116123 s�lyg� aprašas 
yra paskelbtas Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos interneto svetain�s skyriuje 
„Aktualijos“; 

2.5. konkurso dokumentai priimami, nagrin�jami bei vertinami Lietuvos Respublikos ryši� 
reguliavimo tarnyboje. Konkurso dokumentus darbo laiku iki 2009 m. vasario 23 d. 12 val. priima ir 
registruoja Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos Teis�s departamento Teis�k�ros 
skyriaus vyriausioji specialist� Gintar� Mork�nien� (tel. (8 5) 210 5658, el. paštas 
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gmorkuniene@rrt.lt). Vokai atpl�šiami 2009 m. vasario 23 d. 15 val. Konkurso dokumentai 
nagrin�jami bei vertinami iki 2009 m. kovo 23 d.; 

2.6. atsižvelgiant � konkurso dokument� pateikimo, nagrin�jimo ir vertinimo terminus, 
maksimalus 21 dienos sprendimo skirti suderint� socialini� paslaug� numer� pri�mimo, išsiuntimo 
ir paskelbimo terminas gali b�ti prat�stas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� 
�statymo 51 straipsnio 11 dalies nuostatomis. 

3. N u r o d a u  š� �sakym� paskelbti oficialaus leidinio „Valstyb�s žinios“ priede 
„Informaciniai pranešimai“ ir Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos interneto 
tinklalapyje. 
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