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2018 m. lapkričio 29 d. Nr. 1V-1172  

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 4 

punktu, 50 straipsnio 7 dalimi, Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei 

mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 5.2 punktu, Užmokesčių už Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus mokėjimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 

7 d. įsakymu Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – 

Aprašas) 42.2 papunkčiu bei Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 

1V-1104 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio 

numeracijos plano patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 58.3 papunkčiu: 

1. N u s t a č i a u, kad:  

1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 d. 

įsakymu Nr. 1V-961 „Dėl telefono ryšio numerio skyrimo UAB „Passenger Ground Services“ UAB 

„Passenger Ground Services“ (įmonės kodas 302727909), buvo suteikta teisė naudoti telefono ryšio 

numerius 1820 ir 1821. 2018 m. vasario 2 d. įmonės pavadinimas iš UAB „Passenger Ground 

Services“ pakeistas į UAB Keleivių aptarnavimo centras. 

1.2. UAB Keleivių aptarnavimo centras nesumokėjo Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) nustatytų užmokesčių už telefono ryšio numerių naudojimo 

priežiūrą už 2018 m. balandžio – 2018 m. spalio mėnesius pagal 2018 m. balandžio 30 d. PVM 

sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0147686 (104,84 Eur), 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą 

serija RRT Nr. 0148551 (104,84 Eur), 2018 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 

148938 (104,84 Eur), 2018 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 149726 (78,63 

Eur), 2018 m. rugpjūčio 31 d. sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0150456 (78,63 Eur), 2018 m. rugsėjo 

30 d. sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0150687 (78,63 Eur) ir 2018 m. spalio 31 d. sąskaitą faktūrą 

serija RRT Nr. 0151807 (78,63 Eur). Šio įsakymo priėmimo dieną UAB Keleivių aptarnavimo 

centras 7 mėnesių užmokesčių už telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą dydžio skola 

Tarnybai yra 629,04 Eur (šeši šimtai dvidešimt devyni eurai ir keturi euro centai). 

2. K o n s t a t u o j u, kad: 

2.1. Vadovaujantis Aprašo 42.2 papunkčiu, telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros 

paslaugų bei darbų teikimo ir atlikimo atvejais 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. 
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2.2. Vadovaujantis Taisyklių 58.3 papunkčiu, teisė naudoti telefono ryšio numerius 

panaikinama, asmeniui nemokant telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros užmokesčio, jei 

susidaro 3 mėnesių užmokesčio dydžio skola.  

 3. P a n a i k i n u  Tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1V-961 

„Dėl telefono ryšio numerio skyrimo UAB Keleivių aptarnavimo centrui“ UAB Keleivių 

aptarnavimo centrui suteiktą teisę naudoti telefono ryšio numerius 1820 ir 1821. 

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą UAB Keleivių aptarnavimo centrui per 3 darbo dienas nuo šio 

įsakymo priėmimo dienos;  

4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

 5. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

Direktorius             Feliksas Dobrovolskis 


