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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 55 straipsniu ir 

Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 

„Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“, 9 punktu: 

1. S u d a r a u šią Aukciono suteikti teisę naudoti trumpąjį telefono ryšio numerį 1820 

komisiją (toliau – komisija): 

1.1. Ieva Žilionienė – l. e. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – 

Tarnyba) direktoriaus pavaduotojo pareigas (komisijos pirmininkė); 

1.2. Aridana Jurčiukonienė – Tarnybos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vedėja 

(komisijos pirmininko pavaduotoja); 

1.3. Darijus Mickus – Tarnybos Tinklų reguliavimo departamento Išteklių ir paslaugų 

skyriaus vedėjas; 

1.4. Nerijus Karklas – Tarnybos Ekonominio reguliavimo departamento Elektroninių ryšių 

kainų skyriaus vedėjas; 

1.5. Marijus Balnys – Tarnybos Strategijos departamento Ekonominės analizės skyriaus 

vedėjas; 

1.6. Stasys Gražys – Tarnybos Inspektavimo skyriaus vedėjas; 

1.7. Rimvydas Pliuškevičius – Tarnybos Radijo ryšio departamento Judriosios tarnybos 

skyriaus patarėjas. 

2. S k i r i u  komisijos sekretore Tarnybos Tinklų reguliavimo departamento Išteklių ir 

paslaugų skyriaus vyriausiąją specialistę Viliją Aleksandravičienę.  

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. 1V-1532 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti 

radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius ir viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo 

dažnius (kanalus) komisijos sudarymo“. 

4. P a v e d u Tarnybos Administracinio departamento Bendrųjų reikalų ir personalo 

skyriaus vyriausiajai specialistei Vilmai Ulickytei-Petrauskienei komisijos narius ir komisijos 

sekretorę su šiuo įsakymu supažindinti pasirašytinai. 

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

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, 

pavaduojantis direktorių 

Mindaugas Žilinskas 

 


