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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 55 straipsniu, 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“, 8, 9, 

34, 35 ir 51 punktais, Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano, patvirtinto 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“, 3 punkto lentelės 3.9 papunkčiu, 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“, (toliau – Aukciono suteikti teisę naudoti 

elektroninių ryšių išteklius taisyklės) 18 ir 19 punktais: 

1. S k e l b i u  Aukcioną suteikti teisę naudoti trumpąjį telefono ryšio numerį 1820 (toliau – 

aukcionas). 

2. I n f o r m u o j u, kad: 

2.1. Aukciono tikslas yra aukciono būdu nustatyti aukciono laimėtoją, kuriam bus suteikta 

teisė naudoti trumpąjį telefono ryšio numerį 1820. 

2.2. Aukciono laimėtojui skiriamo trumpojo telefono ryšio numerio 1820 paskirtis – teikti 

pristatymo, transporto ir (arba) informacines paslaugas. 

2.3. Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę naudoti trumpąjį telefono ryšio numerį 1820, 

kviečiami pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai aukciono dokumentus, 

atitinkančius Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių 23 ir 25–27 

punktuose nurodytus reikalavimus.  

2.4. Privalomi pateikti aukciono dokumentai yra nurodyti aukciono sąlygų apraše. Gauti 

aukciono sąlygų aprašą galima Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje jos darbo laiku, 

401 kab., adresu Mortos g. 14, Vilnius. Aukciono sąlygų aprašas taip pat yra paskelbtas Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainės www.rrt.lt skyriaus „Apie RRT“ 

poskyryje „Viešieji konkursai ir aukcionai“. 

2.5. Pateikti aukciono dokumentus galima Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje 

jos darbo laiku, 401 kab., adresu Mortos g. 14, Vilnius, taip pat paštu. Aukciono dokumentus iki 

2019 m. balandžio 16 d. 14 val. priima ir registruoja aukciono sekretorė Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos Tinklų reguliavimo departamento Išteklių ir paslaugų skyriaus vyriausioji 

specialistė Vilija Aleksandravičienė (tel. (8 5) 210 5668, el. paštas vilija.aleksandraviciene@rrt.lt).  

2.6. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba neatsako už pašto paslaugos teikėjų 

vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių aukciono dokumentai nebuvo gauti ar gauti 

pasibaigus aukciono dokumentų pateikimo terminui.  
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2.7. Aukciono dokumentai nagrinėjami ir vertinami Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnyboje. Vokai su aukciono dokumentais atplėšiami 2019 m. balandžio 16 d. 14 val. 15 min. 

Aukciono dokumentai išnagrinėjami ir įvertinami ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 18 d. 

2.8. Atsižvelgiant į aukciono dokumentų pateikimo, nagrinėjimo ir vertinimo terminus, 

maksimalus 21 dienos sprendimo skirti šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytą trumpąjį telefono ryšio 

numerį priėmimo, išsiuntimo ir paskelbimo terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 11 dalies nuostatomis. 

3. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

interneto svetainėje. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, 

pavaduojantis direktorių Mindaugas Žilinskas 


