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2019 m. gegužės 9 d. Nr. 1V-503   

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 5.5.2 papunkčiu, 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 (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2011 

m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1V-298 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo Reval Vara OU“, 

Tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1V-203 „Dėl telefono ryšio numerių 

skyrimo Reval Vara OU“, Tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1V-81 „Dėl 

telefono ryšio numerių skyrimo Reval Vara OU“, Tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 20 d. 

įsakymu Nr. 1V-1443 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo Reval Vara OU“, Tarnybos direktoriaus 

2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-491 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo Reval Vara 

OU“, Tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1V-150 „Dėl telefono ryšio numerių 

skyrimo Reval Vara OU“ (toliau visi kartu – Įsakymai) Reval Vara OU (įmonės kodas 10987266) 

buvo suteikta teisė naudoti telefono ryšio numerius, nurodytus šio įsakymo priede. 

1.2. Reval Vara OU nesumokėjo Tarnybos  nustatytų užmokesčių už telefono ryšio numerių 

naudojimo priežiūrą už 2018 m. rugsėjo – 2019 m. kovo mėnesius pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. 

PVM sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 150703 (53,98 Eur), 2018 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą 

faktūrą serija RRT Nr. 0151353 (161,94 Eur), 2018 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą serija 

RRT Nr. 0152429 (161,94 Eur), 2018 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 

0152966 (215,92 Eur), 2019 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0153759 (215,92 

Eur), 2019 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0154235 (215,92 Eur) ir 2019 m. 

kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0155021 (215,92 Eur). Šio įsakymo priėmimo 

dieną Reval Vara OU 7 mėnesių užmokesčių už telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą dydžio 

skola Tarnybai yra 1241,54 Eur (vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt vienas euras ir 

penkiasdešimt keturi euro centai). 
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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. 

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  Įsakymais suteiktą teisę naudoti telefono ryšio numerius, nurodytus 

šio įsakymo priede. 

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą Reval Vara OU 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 
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Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2019 m. balandžio    d. įsakymo  

Nr. 1V 

priedas 
 

 

REVAL VARA OU NAIKINAMŲ 

TELEFONO RYŠIO NUMERIŲ SĄRAŠAS 

 

52068000-52068999 

52173000-52173999 

66400010-66400999 

66450001-66450999 

66492000-66492999 

66541000-66541999 

66651000-66652999 

66658000-66658999 

66723000-66723999 

66725000-66725999 

66810001-66810999 

66819000-66819998 

66875000-66875999 

69115000-69115999 

69746000-69746999 

70073563-70075631 

70075633-70075662 

70080100-70087999 

70520000-70529999 


