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Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 

2011, Nr. 91-4327) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 

direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 (Žin., 2005, Nr. 147-5386; 2011, Nr. 

118-5602), (toliau  Taisyklės) 58.3 punktu, Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų, patvirtintų Tarnybos 

direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-367 (Žin., 2011, Nr. 45-2148) (toliau  

Tarifai), 5.6.2 punktu, Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas 

paslaugas ir atliekamus darbus mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2011 m. 

balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-367 (Žin., 2011, Nr. 45-2148) (toliau  Aprašas), 27 ir 42.2 punktais 

bei atsižvelgdamas į Tarnybos 2011 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. (47.3) 1B-4311: 

1. N u s t a č i a u, kad vadovaujantis Aprašo 27 punktu Malta Innovative Communications 

Ltd (įmonės kodas 49551) kas mėnesį privalėjo mokėti Tarifų 5.6.2 punkte numatyto dydžio 

užmokestį už jai skirtų telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą. Aprašo 42.2 punkte numatyta, 

kad sąskaitos faktūros gavėjas privalo apmokėti sąskaitą faktūrą už mėnesį, kurį buvo suteiktos 

paslaugos ar atlikti darbai, iki kito kalendorinio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos 

paslaugos ar atlikti darbai, pabaigos. Likus 10 dienų iki kito mėnesio pabaigos asmuo, negavęs 

sąskaitos faktūros, privalo kreiptis į Tarnybą dėl sąskaitos faktūros kopijos išdavimo ir apmokėti šią 

sąskaitą faktūrą iki mėnesio pabaigos. Malta Innovative Communications Ltd nuo 2011 m. 

rugpjūčio 1 d. nemoka užmokesčių už telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą. Tarnyba 2011 

m. lapkričio 5 d. raštu Nr. (47.3) 1B-4311 informavo Malta Innovative Communications Ltd apie 

tai, kad įmonė nemoka mėnesinių užmokesčių už telefono ryšio numerių naudojimą ir, kad 

nesumokėjus šios skolos iki 2011 m. lapkričio 21 d. įmonei bus panaikinta teisė naudoti telefono 

ryšio numerius.  

2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisyklių 58.3 punktu, teisė naudoti telefono ryšio 

numerius panaikinama nemokant telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros užmokesčio, jei 

susidaro 3 mėnesių užmokesčių dydžio skola. 

 3. P a n a i k i n u Tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-944 „Dėl 

telefono ryšio numerių skyrimo Malta Innovative Communications Ltd“ ir Tarnybos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1212 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo Malta 

Innovative Communications Ltd“ suteiktą teisę naudoti telefono ryšio numerius atitinkamai nuo 808  

01 000 iki 808  01 499 ir 808  08 000 iki 808  08 999. 

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje. 

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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