
 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL TEISĖS NAUDOTI ORIGINALŲ TINKLO IDENTIFIKAVIMO KODĄ, TINKLO 

IDENTIFIKAVIMO KODĄ IR PASLAUGŲ IDENTIFIKAVIMO KODĄ  TELIA 

LIETUVA, AB PANAIKINIMO 

 

2019 m. vasario 1 d.  Nr. 1V-106 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų 

kodų, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, 

originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir 

paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. 

rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1103 „Dėl Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių 

signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų 

identifikavimo kodų, originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų 

identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių 

skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Taisyklės) 25.3 papunkčiu 

bei atsižvelgdamas į Telia Lietuva, AB (įmonės kodas 121215434) 2019 m. sausio 17 d. raštą Nr. 

2019-00145: 

1. N u s t a č i a u, kad Telia Lietuva, AB 2019 m. sausio 17 d. raštu Nr. 2019-00145 

atsisakė Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1V-1371 “Dėl 

orginalaus tinklo identifikavimo kodo ir paslaugų identifikavimo kodų skyrimo TEO LT, AB” 

suteiktos teisės naudoti originalaus tinklo identifikavimo kodą 0x21B8, tinklo identifikavimo kodą 

0x3308 ir paslaugų identifikavimo kodus 101-300. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 25.3 papunkčiu, teisė naudoti kodus 

panaikinama naudotojui atsisakius teisės naudoti kodą. 

3. P a n a i k i n u Telia Lietuva, AB teisę naudoti originalaus tinklo identifikavimo kodą 

0x21B8, tinklo identifikavimo kodą 0x3308 ir paslaugų identifikavimo kodus 101-300.   

4. N u r o d a u:  

    4.1. paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto 

svetainėje. 

3. 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 

 


